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حــج از دیربــاز بــرای مــردم دنیــا شــناخته شــده بــود و چــون کعبــه 
ــاء  ــود کــه توســط انبی ــن ب ــگاه روی زمی معظمــه نخســتین عبادت
علیهــم الســام و دیگــر ذوات مقــدس بنیان گــذاری و یــا بازســازی  
شــده و ایــن امــر قداســت و حرمــت زائدالوصفــی بــه ایــن مــکان 
مقــدس بخشــیده اســت، حتــی اگــر یــک مجــرم و یــا قاتــل بــه 
ــا  ــه وی کار نداشــت ت ــده می شــد، هیچکــس ب ــه پناهن ــن خان ای

اینکــه از آنجــا خــارج شــود.
چیــزی کــه بــر جایــگاه منحصــر ایــن خانــه داللــت می کنــد ایــن 
اســت کــه خداونــد متعــال ایــن خانــه را ابــزار رســیدن روزی و دوام 
ــَراَم  ــَت الَْح ــَة الَْبْی ُ الَْکْعَب ــَل اللَّ ــوده اســت: »َجَع ــان نم ــی  بی زندگ
ــْهَر الَْحــَراَم« )المائــدة / ۹۷( »خداونــد، کعبــه، )یعنــی(  ِّلنَّــاِس َوالشَّ ِقَیاًمــا ل
ــاندار  ــای بی نشــان و نش ــرام، و قربانیه ــای ح بیت الحــرام، و ماهه
را وســیله ای بــرای ســامان بخشــیدن )بــه کار دنیــوی و اخــروی( 

مــردم قــرار داده اســت.«
و نیــز آن را اولیــن عبادتــگاه روی زمیــن قــرارداده اســت، حتــی قبل 

از بیــت المقــدس و بیــت اللحــم و جاهــای دیگــر .
در روایــت آمــده اســت کــه بعــد از اتمــام بنــای بیــت الل که توســط 
ــه  ــد، ب ــام ش ــام انج ــم الس ــماعیل علیه ــم و اس ــرت ابراهی حض
حضــرت ابراهیــم علیــه الســام امــر شــد تــا مــردم را بــرای حــج 
و انجــام مناســک فــرا خوانــد. چنانکــه ایشــان عــرض نمودنــد کــه 
مگــر صــدای مــن تــا کجــا می رســد؟ خداونــد فرمــود: نــداء از تــو 

و ابــاغ از مــا.
ــر روی کــوه ابوقبیــس کــه در  ــه الســام ب ــم علی حضــرت ابراهی
جــوار بیــت الل اســت بــاال رفــت و از آنجــا بــا صــدای بلنــد اعــام 
ــاده  ــج آم ــرای ح ــود را ب ــۀ خ ــد خان ــردم! خداون ــه »ای م ــرد ک ک

ــرای حــج بیاییــد.« کــرده اســت، پــس ب
ایــن نــدای ابراهیــم علیــه الســام بــه گــوش همــه رســید و همــۀ  
کســانی کــه حــج مقــدر آنهــا بــود بــه تعــداد دفعــات مقــدر شــده 

ــک گفتند. لبی
ــا مهندســی  ــا دســتور  خــدا و ب ایــن ســازه باشــکوه وباعظمــت ب
حضــرت جبرئیــل و بنائــی حضــرت ابراهیــم و شــاگردی حضــرت 

اســماعیل علیهــم الســام ســاخته شــد.

از دیگــر ویژگی هــای ایــن خانــه، توفیــر نعمت هــا در شــهر مکــه 
اســت؛ بــا اینکه شــهر مکــه از نظــر  ژئولوژی بســیار گرم و خشــک 
اســت و از حاصل خیــزی و سرســبزی طبیعــی کامــًا عــاری اســت.

در چندیــن آیــۀ قــرآن پــروردگار متعــال بــا طــرح قضیــۀ »امنیــت« 
ــل  ــای  بی بدی ــوان نعمت ه ــن دو را به عن ــی«، ای ــاه اجتماع و »رف
مکــه یادکــرده اســت. بــا وجــود نعمت هــای فــراوان الهــی در ایــن 
شــهر، ذکــر ایــن دو نعمــت بارهــا بــه میــان آمــده اســت، دو نعمــت 

ارزشــمندی کــه ارش آن را هرکــس حــس نمی کنــد.
ْیــِف ، َفلَْیْعُبــُدوا َربَّ  ــَتاِء َوالصَّ ِف ُقَرْیــٍش  ، إِیَاِفِهــْم ِرْحلـَـَة الشِّ »ِلِیــاَ
ــْوٍف«  ــْن َخ ــم مِّ ــوٍع َوآَمَنُه ــن ُج ــم مِّ ــِذي أَْطَعَمُه ــِت ،  الَّ ــَذا الَْبْی َهٰ
 )ســوره قریــش(  »بــه خاطــر أنــس و الفــت قریــش. )۱( بــه خاطــر انــس 

ــه  ــی ب ــه کــوچ زمســتانه و تابســتانه )ی بازرگان و الفــت ایشــان ب
ــتان(. )۲(  ــام در تابس ــوی ش ــه س ــتان و ب ــن در زمس ــوی یم س
بایســتی خداونــدگار ایــن خانــه )ی خــدا، کعبــه( را بپرســتند )کــه 
ایــن امــن و امنّیــت را در طــول راه و در شــهرها و کشــورهای پــر 
از کشــمکش و ســتم و جنــگ و غــارت، بــرای ایشــان فراهــم آورده 
اســت(. )۳( خداونــدگاری کــه از گرســنگی ایشــان را رهانیــده اســت 
ــان  ــراس )راهزن ــان را از خــوف و ه و خوراکشــان داده اســت، و آن
ــورها،  ــهرها و کش ــدران در ش ــتمگران و قل ــا، و س ــل در راهه قبائ
رهائــی بخشــیده اســت و( ایمــن ســاخته اســت.« ونیــز ارشــاد الهی 

اســت:
ُ َمَثــاً َقْرَیــًة َکانـَـْت آِمَنــًة مُّْطَمئِنَّــًة َیأْتِیَهــا ِرْزُقَهــا َرَغًدا  »َوَضــَرَب اللَّ
مِّــن ُکلِّ َمــَکاٍن« )النحل١١٢(»خداونــد )بــرای آنــان کــه کفــران نعمت 
می کننــد، داســتان( مردمــان شــهری را مثــل می زنــد کــه در امــن و 
امــان بســر می بردنــد و از هــر طــرف روزیشــان بــه گونــه ی فــراوان 

به سویشــان ســرازیر می شــد.«
شهر مکه با موقعیت جغرافیایی که دارد، یک شهر
تجاری است که تجارت آن  به شام و یمن بود  و 
مسیرهای ارتباطی به این شهر همواره نا امن بود، 
زیرا مردم عرب آن زمان منابع ثابت درآمد نداشتند 
وگاهی مجبور بودند با غارت و باج گیری امرارمعاش

 کنند، علیرغم این کارزشت، ازحمله و چپاول بر  اهل 

حج وجلوه های گوناگون آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمولویعبدالواحدمؤمنی)علیبایی(
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مکــه هــراس داشــتند و ایــن یــک امتیــاز 
ــه خاطــر  ــه ب ــود ک ــرای اهــل مکــه ب ب
همجــواری بــا خانــۀ الل از امنیــت جانــی 

و مالــی برخــوردار بودنــد.
ایــن امنیــت از برکــت خانــه کعبــه 
حاصــل گشــته اســت کــه کانــون توجــه 
ــت  ــی ب ــان و حت ــدان جه ــۀ موح هم
ــوده  ــخ ب پرســتان حجــاز  در طــول تاری
ــا اهــل مکــه  ــد ت ــن می طلب اســت. و ای
از بــاب سپاســگزاری از شــرک و خرافــات 

ــد  ــدۀ توحی ــه عقی دســت بکشــند و ب
ــه اینکــه  ــد،  ن و یکتاپرســتی روی بیاورن
ازبــاب ناسپاســی به شــرک و بت پرســتی 
روی آورنــد. در حالــی کــه شــرک و 
ــودن  ــود ب ــه معب ــاد ب ــتی و اعتق بت پرس
بت هــا، اعتقــادی پــوچ و بی اساســی 
ــدارد  ــاور، قابلیــت آن را ن ــن ب اســت، و ای
کــه بــر آن نــام اعتقــاد را بگذاریــم؛ چون  
ــتوار  ــند اس ــم و س ــۀ عل ــر پای ــاد ب اعتق
ــه  ــرک پای ــل ش ــای اه ــت،  و باوره اس
واســاس علمــی، منطقــی و حتــی عقلــی   

ــدارد. هــم ن
ــا  ــا أَیَُّه ــد: »َی ــال می فرمای ــد متع خداون
ــٌس  ــِرُکوَن نََج ــا الُْمْش ــوا إِنََّم ــَن آَمُن الَِّذی
َفــَا َیْقَربـُـوا الَْمْســِجَد الَْحــَراَم بَْعــَد َعاِمِهْم 
ــًة َفَســْوَف ُیْغنِیُکــُم  ــْم َعْیلَ ــَذا َوإِْن ِخْفُت َهٰ
ــٌم  َ َعلِی ــاَء إِنَّ اللَّ ــِه إِن َش ــن َفْضلِ ُ ِم اللَّ

ــه / ۲۸( ــٌم« )التوب َحِکی
ــد،  ــرکان پلیدن ــا مش ــان همان ای مؤمن
بــه  امسالشــان  از  پــس  نبایــد  لــذا 
ــر از  ــوند، و اگ ــک ش ــجدالحرام نزدی مس
]رکــود تجــارت و[ تنگدســتی می ترســید، 
ــد، اگــر بخواهــد شــما را  زودا کــه خداون
ــه  ــد، ک ــر گردان ــش توانگ ــل خوی از فض

ــت . ــه اس ــای فرزان ــد دان خداون
خداونــد بــرای هــر مســلمانی کــه توانایی 
ســفر بــه بیــت الل را دارد، حــج را فــرض 

ــت .  کرده اس

ــن    ــر انجــام ای ــد ب ــل تاکی یکــی از دالی
ــن اســت کــه   رکــن مهــم و اساســی ای
ایــن فریضــه تنهــا بــا حضــور فیزیکــی 
شــخص در مشــاعر متبرکــه  ادا می شــود 
کــه ایــن خــود، تعظیم شــعائرالهی اســت  
ــوا و  ــد، نشــانۀ تق ــم شــعائر خداون وتعظی

تــرس از خداســت .
ــورد  ــروف در م ــاعر مع ــوردی ش ــن ال اب

ــت: ــروده اس ــن س ــوا چنی تق
واتِّق اللَ فتقوی الل مـــــــا

جاوَرْت قلَب اْمِرٍئ إاّل َوَصل
لیَس َمن َیقطُع ُطــــرقاً بََطًا

 إنّما َمــــــن َیّتقي اللَ الَبَطل
ــه خداســت.  تقــوا طنــاب وصــل بنــده ب
قهرمانــی بــه ایــن نیســت کــه راه را بــر 
ــی  ــان واقع ــدد، قهرم ــی بن ــران م دیگ
همــان  فــردی اســت کــه از خــدا 

می ترســد.
نکتــه حائــز اهمیــت در امــر حــج و عمره 
ــاع  ــا اجتم ــه مســلمانان ب ــن اســت ک ای
شــکوهمند خــود درکنــار هــزاران مصالح، 
ــۀ  ــش دل هم ــد خوی ــای بلن ــا تلبیه ه ب
مشــرکان عالــم را بلرزاننــد و یــک صــدا 
اعــام کننــد کــه از بنــد دریوزگــی رهــا 
هســتیم و بــا بندگــی الل،  از بندگــی غیر 
الل آزاد هســتیم .  موســم   حــج،  فرصــت 
ــرای شــناخت  توانمندی هــا و  طایــی ب

ظرفیت هــای جهــان اســام اســت .
رهایــی از بنــد اســارت بنــدگان بــا 
پذیــرش بندگــی خــدا بــا قلــب و قالــب 
میســر اســت  و حــج،  بهتریــن فرصــت 

ــت . ــت اس ــن حقیق ــار ای ــرای اظه ب
حضــور چنــد میلیونــی در حــج بــا 
وگویش هــای   رنگ هــا  ملیت هــا، 
گوناگــون  از همــۀ کــرۀ زمیــن باپوشــش 
یکپارچــه،  نمایشــگر قــدرت عبــادی 
سیاســی اســام نــاب محمــدی اســت و 
هرکنشــی در حــج،  اثبــات توحیــد و نفی 

ــت . ــرک اس ش
همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری  در 
ــر حفــظ وحــدت  دیدارکارگــزاران حــج ب
ــد   ــح و تاکی ــرق اســامی تصری ــان ف می
ــه  ــش تفرق ــدام و کن ــر اق ــد و از ه کردن
ــه  ــرا تفرق ــر حــذر داشــتند، زی ــه ب افکنان
ــرای  ــدی ب ــچ عائ ــتگی هی ــد دس و چن
مســلمانان در گذشــته در برنداشــته است. 
معظــم لــه بــا اســتدالل از روش عملــی 
ــای  ــور در نمازه ــر حض ــار ب ــه اطه ائم
حرمیــن شــریفین، عملکــرد افــراد تفرقــه 

ــد. افکــن را محکــوم نمودن
ایــن تاکیدهــای معظم لــه حاکــی از 
ــه  ــبت ب ــان نس ــه ایش ــت ک ــن اس ای
وحــدت امــت اســامی دغدغــۀ  فکــری 
ــت  ــدت ام ــد وح ــون می دانن ــد،  چ دارن
موجــب آزادگــی  و عــزت  آن می شــود، 
ــت  ــرای ام ــه  ب ــه  تفرق ــه ک همانگون
ــت.  ــن اس ــرافکندگی و وه ــب س موج

ــای  ــال درفض ــج امس ــه ح ــم ک امیدواری
امــن و ســکون برگــزار شــود، بــا همــان 
حکمــت و فلســفه  کــه حکمــای امــت 

ــد.  ــرا ذکرنموده ان آن
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه حــج  فرصت 
ــم از  ــا اع ــرای زدودن کینه ه ــی ب طای
ــی اســت،  ــه هــای سیاســی و مذهب کین
ان شــاء الل کــه حــکام مســلمان بتواننــد 
گام هــای بزرگتــر و مؤثرتــری در جهــت   
ایجــاد روابــط سیاســی و تحکیــم و 
توســعه آن در میان کشــورهای اســامی 

ــد. بردارن
و نیــز زائریــن عزیــز با حضور شــکوهمند 
خویــش در مراســم حــج، اقتــدار سیاســی 
ــه  اســام و اخــاق واالی اســامی را ب

ــش بگذارند. نمای
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مقدمه
ــان رســول  ــد زن ــگاه بلن ــه جای ــا توجــه ب ب
ــان  ــه ایش ــلم، ب ــه و س ــی الل علی الل صل
امهــات المؤمنیــن )مــادران مســلمانان( 
گفتــه می شــود. ایــن لقــب مناســب شــأن 
ــال  ــد متع ــه خداون ــت ک ــی اس و جایگاه
ــا آن شــرافت بخشــیده اســت.  ایشــان را ب

ــد: ــه می فرمای ــا ک آنج
ــِهْم  ــْن أَنُفِس ــَن ِم ــی بِالُْمْؤِمنِی ــی أَْولَ » النَّبِ

ــزاب : 6[ ــْم « ]أح َهاُتُه ــُه أُمَّ َوأَْزَواُج
» پیغمبــر از خــود مؤمنــان نســبت بدانــان 
اولویــت بیشــتری دارد و همســران پیغمبــر، 

مــادران مؤمنــان محســوبند.« 
بــه جهــت حرمــت و جایــگاه پیامبــر صلــی 
الل علیــه و ســلم، خداونــد متعال زنــان او را 
نیــز عــزت بخشــیده اســت و به مســلمانان 
ــاب  ــظ حج ــا حف ــا ب ــت ت ــتور داده اس دس
ــل  ــوده و آداب کام ــت نم ــان صحب ــا آن ب
اجتماعــی را در وقــت دخــول بــه خانه هــای 

ایشــان مراعــات نماینــد. 
َســأَلُْتُموُهنَّ  »َوإَِذا  می فرمایــد:  خداونــد 
َمَتاًعــا َفاْســأَلُوُهنَّ ِمــن َوَراء ِحَجــاٍب َذلُِکــْم 

ــزاب: 53[ «  ] أح ــنَّ ــْم َوُقُلوبِِه ــُر لُِقُلوبُِک أَْطَه
 »هنگامــی کــه از زنــان پیغمبــر چیــزی از 
وســائل منــزل بــه امانــت خواســتید، از پس 
ــرای  ــن کار ب ــد، ای ــرده از ایشــان بخواهی پ
پاکــی دل هــای شــما و آنــان بهتــر اســت.«

وقتــی خداونــد متعــال زنــان پیامبــر صلــی 
الل علیــه و ســلم را امهــات المؤمنیــن قــرار 
می دهــد، پــس بعــد از وفــات پیامبــر صلــی 
ــان  ــر آن ــز ازدواج را ب ــلم نی ــه و س الل علی

حــرام قــرار داده اســت.
ــه چنــد مطلــب کلــی از  در ایــن نوشــتار ب
زندگــی ازواج مطهــرات اشــاره می گــردد و 
بعــد از آن بــه طــور جداگانــه، بــه مختصری 
ــه  ــان پرداخت ــک از ایش ــر ی ــی ه از زندگ

می شــود. 
تعداد ازواج مطهرات

به اجمــاع مســلمانان؛ تعــداد ازواج مطهرات 
)امهــات المؤمنیــن( یــازده نفــر ذکــر شــده 
کــه حضــرات: خدیجــه دختــر خویلــد، 
ســوده دختــر زمعــه، عایشــه دختــر حضرت 
ابوبکرصدیــق، حفصــه دختــر حضــرت عمر 
فــاروق،   ام ســلمه دختــر ابوامیــه،  ام حبیبــه 

ــه،  ــر خزیم ــب دخت ــفیان، زین ــر ابوس دخت
زینــب دختــر جحــش، جویریــه دختــر 
حــارث، صفیــه دختــر حیــی بــن اخطــب، و 
ــر حــارث ـ رضی الل عنهــن ـ  ــه دخت میمون

می باشــند.  ،
دو نفــر از ایشــان یعنــی حضــرت خدیجــه و 
حضــرت زینــب بنــت خزیمــه ـ رضــی الل 
عنهمــاـ  در حیــات پیامبرصلــی الل علیــه و 
ســلم، و بقیــه  بعــد از رحلــت ایشــان وفــات 
نمودنــد. و بــه جــز دو نفــر از آنهــا، بقیــه ی 
بقیــع  قبرســتان  المؤمنیــن در  امهــات 
مدینــه ی منــوره دفــن گردیدنــد. )و آن دو: 
حضــرت خدیجــهـ  رضــی الل عنهــاـ   کــه 
در  حجــون  مکــه، و حضــرت میمونــه بنت 
حــارث ـ رضــی الل عنهــا ـ کــه در ســرف 

نزدیــک مکــه دفــن گردیدنــد.( 
آنــان در نیکــی و تقــوا بهتریــن زنــان 
مســلمان، همچنیــن در زندگــی پیامبرصلی 
الل علیــه و ســلم، بهترین حامی و پشــتیبان 
ایشــان بودنــد کــه همــه ی ســختی و 
مشــکات را بــا رســول الل صلــی الل علیه 
و ســلم تحمــل نمــوده و اســام را منتشــر 

أمهات املؤمنني
رضی اهلل عنهن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجمهوتألیف:عبدالقادرتاجیکی
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ــی  ــائل دین ــکام و مس ــان اح ــاختند. آن س
ــد. ــز آمــوزش می دادن ــان مســلمان را نی زن

مهریــه همــۀ زنــان پیامبــر صلــی الل علیــه 
و ســلم برابــر بــوده اســت؛ گرچــه در مقــدار 
آن اختــاف اســت. امــا بیشــتر منابــع 
ــا ۵۰۰  ــر ب ــه را براب ــدار مهری ــی مق تاریخ
ــه  ــۀ ام حبیب ــر  مهری ــم دانســته اند، مگ دره
کــه ۴۰۰ دینــار بــود؛ نجاشــی پادشــاه 
حبشــه، کــه وکیــل پیامبــر صلــی الل علیــه 
ــود و  ــن نم ــغ را معی ــود آن مبل ــلم ب و س

ــرد. )١(  ــت ک پرداخ
خانه هــا یــا حجره هــای زنــان پیامبــر صلی 
الل علیــه و ســلم در ضلــع غربــی مســجد و  
بخشــی از ضلــع جنوبــی تــا جایــگاه منبــر 
قــرار داشــت و در گســترش مســجد در 
ســده نخســت هجــری قمــری بــه مســجد 
پیوســت. در زمــان تخریــب ایــن خانه هــا، 

شــهر مدینــه غــرق گریــه و ماتــم شــد.)٢(
برخــی آرزو می کردنــد کــه کاش ایــن 
خانه هــا می مانــد تــا مــردم بــا دیــدن 
ــی الل  ــدا صل ــول خ ــا از رس ــادگی آن ه س

ــد.)3( ــو می گرفتن ــلم  الگ ــه و س علی
ــه  ــج خان ــرات، پن ــای ازواج مطه حجره ه
ــت  ــرگ درخ ــک از ب ــی)4(  کوچ کومه های
ــر  ــن ب ــی مویی ــه پرده های ــود ک ــل ب نخ
درهایشــان آویختــه بــود و چهــار خانه دیگر 

ــود.)5( ــی ب ــک و گل ــی کوچ اتاق های
ــاغل و  ــتن مش ــود داش ــا وج ــول الل ب رس
مســئولیت های اجتماعــی، سیاســی و ... 
بــه نیازهــای عاطفــی و غریــزی همســران 
ــن  ــان بهتری ــتند. ایش ــل داش ــه کام توج
مــردان امتــش را کســانی می دانســتند کــه 
بــا همســر خــود بهتــر رفتــار کننــد و خــود 
بهتــر از همــۀ آن هــا بــا همسرانشــان رفتــار 

می کردنــد.)6(
ــان  ــک از همسرانش ــر ی ــرای ه ــان ب ایش
ــا  ــد و هــر روز ب ــرده بودن ــن ک ــی معی زمان
همــه دیــدار کــرده و بــه آن هــا ماطفــت 
ــان در  ــدام ش ــر ک ــت ه ــد و نوب می نمودن
ــر  ــد و گ ــزد او می ماندن ــود، ن ــان روز ب هم

ــتند.)7(  ــر می خاس ــه ب ن
ایــن شــیوه حتــی در دوران بیمــاری ایشــان 
ــه  ــی ک ــا هنگام ــد ت ــت می ش ــز رعای نی

رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم از 
ــت  ــرای رعای ــه ب ــتند ک ــران خواس همس
ــند و  ــود را ببخش ــق خ ــان، ح ــال ایش ح
آنــان نیــز پذیرفتنــد ) تــا در حجــره حضرت 

ــد(.   ــتراحت نماین ــه اس عایش
ــی از  ــه یک ــا قرع ــفر ب ــگام س ــر هن پیامب
ــا  ــد و وی را ب ــان را برمی گزیدن همسرانش

ــد.)8( ــفر می بردن ــه س ــود ب خ
ــر آن اســت کــه   عقیــده ی اهــل ســنت ب
همســران پیامبــر صلــی الل علیه و ســلم در 
بهشــت  نیــز همســران ایشــان می باشــند.

)9( زیــرا پیامبــر خــدا صلــی الل علیه و ســلم 

ــا در  ــد خواســتند ت دعــا فرمــوده و از خداون
ــد.)١0(  ــتیان ازدواج نکن ــا بهش ــز ب ــا ج دنی
پــس دعــای پیامبرصلــی الل علیــه و ســلم 
مســتجاب بــوده و همــۀ امهــات المؤمنیــن 
شــامل ایــن دعــا گردیــده و بــه ســبب ایــن 

شــرافت، از اهــل بهشــت می باشــند.)١١( 
ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد

حضــرت خدیجــه اولیــن زنــی اســت 
ــلم  ــه و س ــی الل علی ــول الل صل ــه رس ک
بــا ایشــان ازدواج نمودنــد. پــس لقــب 
ــه ایشــان  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــن ب ام المؤمنی
ــه و  ــی الل علی ــول الل صل ــد. رس داده ش
ســلم در ٢5 ســالگی بــه پیشــنهاد حضــرت 
ــر  ــه عم ــود. ک ــا او ازدواج نم خدیجــه )١٢( ب
ــال  ــان 40 س ــه در آن زم ــرت خدیج حض
بــود. ایشــان ٢5 ســال بــا رســول الل 
ــد  ــی نمودن ــلم زندگ ــه و س ــی الل علی صل
و همــه فرزنــدان پیامبــر )بــه جــز ابراهیــم( 
ــد کــه  ــد گردیدن از حضــرت خدیجــه متول
ــب،  ــدالل، زین ــای ایشــان: قاســم، عب نام ه

ــد.  ــه می باش ــوم، و فاطم ــه، ام کلث رقی
تــا وفــات حضــرت خدیجــه، پیامبــر صلــی 
ــی ازدواج  ــچ زن ــا هی ــلم، ب ــه و س الل علی

ــد. ننمودن
وقتــی رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم 
ــرت  ــد، حض ــوث گردی ــری مبع ــه پیامب ب
ــام  ــه اس ــود ک ــی ب ــن کس ــه اولی خدیج
ــی  ــول الل صل ــه رس ــال ها ب آورد. در آن س
ــت  ــوم او آزار و اذی ــلم از ق ــه و س الل علی
بســیار می رســید. مشــرکین، پیامبــرِی 
او را تکذیــب نمــوده و بــا او دشــمنی 

ــراه و  ــه هم ــرت خدیج ــد. حض می نمودن
یــاور پیامبرصلــی الل علیــه و ســلم بــود تــا 
ــا مــال و  از غــم و غصــه ی او بکاهــد. او ب
ســرمایه ی خــود بــه یــاری پیامبر برخاســت 
و در مقابــل آزار و اذیــت مشــرکین از او 

ــود.  ــت  نم حمای
ــرت و  ــه نص ــواره ب ــه هم ــرت خدیج حض
یــاری پیامبرصلــی الل علیــه و ســلم ادامــه 
ــاه رمضــان ســه ســال  ــا اینکــه در م داد ت
قبــل از هجــرت در 65 ســالگی وفــات 

نمــود.
ــول الل  ــه، رس ــرت خدیج ــات حض ــا وف ب
صلــی الل علیــه و ســلم بســیار اندوهگیــن 
ــراه و  ــی، هم ــن حام ــرا بهتری ــت، زی گش
مــددکار خــود را از دســت داده بــود و ایــن 
غــم و انــدوه، قبــًا بــا وفــات ابوطالــب بــر 
پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم وارد گشــته 
بــود. از ایــن جهــت ایــن ســال را رســول الل 
صلــی الل علیــه و ســلم »ســال غــم« )عام 

الحــزن( نــام نهادنــد.
ــات حضــرت خدیجــه، رســول  ــس از وف پ
ــت  ــچ وق ــلم هی ــه و س ــی الل علی الل صل
در صحبت هــای خــود از حضــرت خدیجــه 
فرامــوش نمی نمودنــد و همیشــه از ایشــان 
ــا حــدی کــه  ــد ت ــاد می کردن ــه نیکــی ی ب
ــورد  ــد: »در م ــه می فرماین ــرت عایش حض
ــم  ــه غیرت ــر ب ــان پیامب ــک از زن ــچ ی هی
ــه  ــل آنک ــدم مث ــاس نش ــورد و حس برنخ
بــر حضــرت خدیجــه حســاس گردیــدم در 
حالیکــه ایشــان را هرگــز ندیــده بــودم. ولی 
ــه از  ــلم همیش ــه و س ــی الل علی پیامبرصل
ایشــان یــاد می کردنــد و هــرگاه گوســفندی 
ذبــح می نمودنــد، آن را قطعــه قطعــه  کرده، 

ــتادند.« ــه می فرس ــتان خدیج ــرای دوس ب
ــی  ــر صل ــر پیامب ــه الســام ب جبرئیــل علی
الل علیــه و ســلم نــازل شــد و  فرمــود: »یــا 
رســول الل! خدیجــه بــا کاســه ای طعــام و 
ــب  ــد از جان ــو می آی ــزد ت ــه ن ــیدنی ب نوش
پــروردگار بــه او ســام برســان، همچنیــن 
ســام مــن )جبرئیــل( را بــه او برســان و او 
را بــه منزلــی در بهشــت از قصــب ) نــی ای 
از جنــس لؤلــؤ( بشــارت بــده کــه هیاهــو و 

ــت.« )١3(  ــی در آن نیس رنج
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ــه و  ــی الل علی ــول الل صل ــن رس همچنی
ــه  ــردان ب ــد: » بســیاری از م ســلم فرمودن
ــی  ــان کس ــیدند و از زن ــال رس ــه کم درج
بــه جــز مریــم بنت عمــران، آســیه همســر 
فرعــون و خدیجــه بنــت خویلــد بــه کمــال 

ــیدند.« )١4( نرس

ام المؤمنین سوده بنت زمعه
ام المؤمنیــن ســوده دختــر زمعــه از خانــدان 
بنــی مخــذوم، دومین همســر پیامبــر صلی 
الل علیــه و ســلم اســت کــه بعــد از وفــات 
حضــرت خدیجــه، بــا رســول الل صلــی الل 

علیــه و ســلم ازدواج نمــود. 
او زنــی مؤمــن بــود و بــه همراه شــوهرش، 
ــه حبشــه هجــرت  ــن عمــرو، ب ســکران ب
ــش  ــۀ قری ــک طایف ــکران از ی ــرد )س ک
ــت  ــس از بازگش ــه پ ــه بود(ک ــک مک نزدی
از حبشــه، فــوت کــرد. قبیلــه ســوده )بنــی 
ــر  ــمن پیامب ــرک و دش ــه مش ــر(، هم عام
صلــی الل علیــه و ســلم بودنــد و بــا مــرگ 
شــوهر ســوده، خطــر جانــی و یــا انحــراف، 
ــظ آن زن  ــراى حف ــرد. ب ــد می ک او را تهدی
مؤمــن از ایــن خطــرات، پیامبــر صلــی الل 
علیــه و ســلم در ســال دهــم بعثــت، خولــه 
بنــت حکیــم را بــه خواســتگاری او فرســتاد 
ــا پریشــانی خاطــر او   ــا او ازدواج کــرد ت و ب
برطــرف گــردد و جایــگاه بلنــد او در جامعــه 
حفــظ گــردد. ایــن ازدواج، در گرایــش قبیله 
بنــی عامــر بــه اســام نیــز مؤثــر بــود.)١5( 
در آن ایــام حضــرت ســوده 55 ســال ســن 
ــۀ  ــرت و در مک ــل از هج ــه قب ــت ک داش
ــوه  ــوهرش بی ــات ش ــد از وف ــه بع مکرم

ــود. گردیــده ب
ســوده، اولیــن زن پیامبــر صلــی الل علیــه و 
ســلم پــس از درگذشــت حضــرت خدیجــه 
بــود و گویــا پیامبرصلــی الل علیــه و ســلم 
پــس از ازدواج بــا ســوده، تــا ســه ســال، بــا 
ــه  ــد ک ــرد؛ هرچن ــت نک ــرى وصل زن دیگ
عایشــه در ایــن دوره بــه عقــد پیامبــر صلی 
الل علیــه و ســلم درآمــد؛ اّمــا در مدینــه بــه 

خانــه حضــرت تشــریف آورد.)١6(
ــه مدینــه هجــرت کــرد  حضــرت ســوده ب
ــه و  ــی الل علی ــات رســول الل صل ــا وف و ت

ــت  ــرد. خدم ــی ک ــان زندگ ــا ایش ــلم ب س
کــردن او بــرای رســول الل صلــی الل 
ــود و  ــه و ســلم ضــرب المثــل شــده ب علی
ضمــن آن بــه فرزنــدان حضــرت خدیجــه 
نیــز خدمــت می کــرد.)١7( )در ســن پیــری( 
وی از رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم  
خواســت بــه امیــد ایــن کــه روز قیامــت در 
شــمار همســران پیامبر محشــور شــود، او را 

ــد.)١8(  ــگاه دارن ــش ن در همســری خوی
حضــرت ســوده در زمــان خافــت حضــرت 
ــود و در  ــات نم ــه وف ــی الل عن ــر رض عم

بقیــع دفــن گردیــد. )١9(

ــی  ــت اب ــه بن ــن عایش ام المؤمنی
ــق ــر الصدی بك

حضــرت عایشــه در ســال چهــارم یــا 
ــا  ــه دنی ــه ب ــهر مک ــت در ش ــم بعث پنج
ــود  ــری کوچــک ب ــه دخت ــد و در حالیک آم
بــا خواهــرش اســماء مســلمان گردیــد. در 
9 ســالگی قبــل از هجــرت در شــهر مکــه 
بــه عقــد ازدواج رســول الل صلــی الل علیــه 

و ســلم درآمــد و بعــد از هجــرت در مدینــۀ 
ــۀ رســول  ــه خان ــوره عروســی نمــوده ب من
الل صلــی الل علیــه و ســلم تشــریف بردند. 
پیــش از آنکــه رســول الل صلــی الل علیه و 
ســلم از عایشــه خواســتگاری کنــد، جبرئیل 
او را در خــواب بــه پیامبــر صلــی الل علیــه 
ــی  ــر صل ــود و پیامب ــان داده ب ــلم نش و س
ــته و او را  ــه او نگریس ــلم ب ــه و س الل علی
پســندیده بــود. ایــن رؤیــا را بعدهــا رســول 
الل صلــی الل علیــه و ســلم بــرای عایشــه 
ــواب  ــود: » در خ ــرده ب ــف ک ــن تعری چنی
ــو را در چــادر  ــدم کــه جبرئیــل امیــن ت دی
دیبــا پیچانــده بــود و بــه نــزدم آورد و گفت: 
چــادر را بــردار و بــه او بنگــر کــه همســر تو 

خواهــد بــود.« )٢0( 
ــز  ــه ج ــلم ب ــه و س ــی الل علی پیامبرصل
عایشــه بــا دختــر دیگــری ازدواج ننمــود و 
دیگــر ازواج ایشــان همگــی از زنــان بیــوه 

ــد. بودن
چنانکــه حضــرت ابوبکــر صدیــق رضی الل 
ــر  ــزد پیامب ــردم در ن ــن م ــه محبوب تری عن
ــد، حضــرت  ــلم بودن ــه و س ــی الل علی صل
ــزد  ــان در ن ــن زن ــز مجبوب تری ــه نی عایش
رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم بــود. 

ــن  ــک ام المؤمنی ــرای اف ــن در ماج منافقی
عایشــه را بــه فحشــا متهــم نمودنــد، ولــی 
خداونــد متعــال پاکــی و برائت ایشــان را در 

قــرآن بیــان نمــود. )٢١(
وقتــی رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم 
مریــض گشــتند، از دیگــر ازواج اجــازه 
ــۀ  ــام مریضی شــان را در خان ــا ای ــد ت گرفتن
عایشــه ســپری نماینــد. بــا ایــن وجــود در 

ــد.  ــات نمودن ــز وف ــه نی ــرۀ عایش حج
ــه  ــی الل علی ــات رســول الل صل ــد از وف بع
ــه در  ــن فقی ــه اولی ــرت عایش ــلم حض و س
ــه  ــزرگان صحاب ــی ب ــه حت ــود ک ــام ب اس
رضــی الل عنهــم مســائل مشــکل فقهــی 
ــد. ــؤال می فرمودن ــان س ــش را از ایش خوی

حضــرت عایشــه عــاوه بــا احاطــۀ کامــل 
ــب و  ــم ط ــث در عل ــه و حدی ــم فق در عل
فــن شــعر نیــز از داناتریــن مــردم بودنــد. از 
ایشــان بیــش از ٢000 حدیــث روایت شــده 
اســت.)٢٢( ایشــان در 66 ســالگی در رمضان 

پیامبرصلی اهلل علیه و سلم 
به جز عایشه با دختر دیگری 
ازدواج ننمود و دیگر ازواج 

ایشان همگی از زنان بیوه بودند.
چنانکه حضرت ابوبكر صدیق 

رضی اهلل عنه محبوب ترین مردم 
در نزد پیامبر صلی اهلل علیه 
و سلم بودند، حضرت عایشه 

نیز مجبوب ترین زنان در نزد 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 

بود. 
منافقین در ماجرای افک ام 

المؤمنین عایشه را به فحشا متهم 
نمودند، ولی خداوند متعال پاكی 
و برائت ایشان را در قرآن بیان 

نمود. 
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ــادی در  ــن 677 می ــال 58 هـــ ق ژوئ س
مدینــه منــوره وفــات نمــود و در جنــة البقیع 

دفــن گردیــد.
ــر  ــت عم ــه بن ــن حفص ام المؤمنی

ــه ــی اهلل عن ــاب رض ــن الخط ب
ــال  ــلم در س ــه و س ــی الل علی ــر صل پیامب
ــد از  ــه بع ــرت حفص ــا حض ــری ب دوم هج
شــهادت همســرش ازدواج نمــود. حضــرت 
ــه  ــت ک ــن داش ــال س ــه دوازده س حفص

ــهمی  ــه س ــن حذاف ــس ب ــرش خنی همس
ــدر شــرکت  ــزوه ی ب ــه در غ رضــی الل عن
ــا  ــد. ب ــهید ش ــد ش ــزوه اح ــت و در غ داش
ایــن ازدواج رشــته دوســتی و محبــت بیــن 
ــی از  ــلم و یک ــه و س ــی الل علی پیامبرصل
اصحــاب بــزرگ ایشــان محکم تــر گشــت 
و زحمــات و مجاهدت هــای حضــرت عمــر 
ــام  ــرفت اس ــه در راه پیش ــی الل عن رض

ــاس داشــته شــد. پ
ــه و  ــی الل علی ــر صل ــات پیامب ــد از وف بع
ســلم حضــرت حفصــه همــه وقتــش را در 

خانــه بــه عبــادت و روزه ســپری می کــرد. 
از ایشــان 60 حدیــث روایــت شــده اســت.

دوران خافــت حضــرت  در  وقتــی   )٢3(

ــرآن  ــه ق ــی الل عن ــق رض ــر صدی ابوبک
مجیــد جمــع آوری گردیــد، از میــان امهــات 
المؤمنیــن حضرت حفصــه بــرای نگهداری 

ــرآن انتخــاب شــد. از اولیــن نســخۀ ق
ایــن قــرآن در نــزد حضــرت حفصــه 
ــان  ــه در زم ــا اینک ــد ت ــداری می ش نگه

خافــت حضــرت عثمــان رضــی الل عنــه 
قــرآن را خواســتند و از آن چندیــن نســخه 
نوشــتند و قرآنــی بــا یــک قرائــت بــه تمــام 

ــتادند. ــام فرس ــم اس ــات عال والی
ام المؤمنیــن حفصــه در ربیع االول ســال 45 
ــر 665م( در 65 ســالگی در  هجــری )اکتب
دوران خافــت حضــرت معاویــه رضــی الل 

عنــه وفــات یافــت.
ام المؤمنین زینب بنت خزیمة الهاللیة

مؤمــن  زنــان  از  زینــب  المؤمنیــن  ام 
ــن  ــارث ب ــن ح ــده ب ــوهرش )عبی ــود. ش ب

عبدالمطلــب( در جنــگ احــد شــهید شــد. 
ــت،  ــوهرش بی سرپرس ــهادت ش ــا ش او ب
ــی  ــه زن ــی ک ــد؛ در حال ــر گردی و دچــار فق
بخشــنده بــود و بــه جهــت غــذا دادن 
ــه ام  ــان ب ــه آن ــی ب ــاکین و نیک ــه مس ب
المســاکین )مــادر بینوایــان( معروف بــود.)٢4(

رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم در 
ــراى  ــاه رمضــان ســال ســوم هجــری ب م
ــه  ــا او ک ــش ب ــظ جایگاه ــیدگی و حف رس
زنــی ٢8 ســاله بــود، ازدواج نمودند. 
ــا  ــب ب ــن زین ــی ام المؤمنی زندگ
رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم 
دوام چندانــی نداشــت و بعــد از 
چنــد مــاه زندگــی بــا پیامبــر صلی 
ــالگی  ــلم در 30 س ــه و س الل علی
ــری  ــال 5 هج ــع االول س در ربی
ــود. آن  ــات نم ــادی( وف )6٢5 می
ــه و ســلم  ــی الل علی حضــرت صل
ــر  ــازۀ او شــرکت داشــت و ب در جن

ــد.)٢5(  ــاز خوان او نم
ام المؤمنین ام سلمه

ــام ایشــان ام ســلمه، هنــد بنــت  ن
می باشــد.  المخزومــی  أمیــة 
ــن  ــه( ب ــة )ابوامام ــو امی ــدرش اب پ
ــود.)٢6( ــش ب ــره از اشــراف قری مغی

او همســر عبــداللَّ بــن عبداالســد 
)ابی ســلمه( بــود و از او چهــار فرزند 
داشــت کــه بــه همــراه همســرش 
جــزء اولیــن مســلمانان بودنــد کــه 
بــه حبشــه هجــرت نمــوده و پــس 
از آن بــه مدینــه هجــرت کــرد. ام 
ــود کــه  ــی ب الســلمه نخســتین زن

بــه مدینــه آمــد.
وقتــی کــه ام ســلمه در ســفر هجــرت بــه 
ــه  ــر ابوامی ــود را دخت ــد و خ ــه وارد ش مدین
معرفــی کــرد، مــردم مدینــه بــاور نکردنــد 
ــلمانان  ــه مس ــردی ب ــان م ــر چن ــه دخت ک

پیوســته اســت.)٢7( 
ــد.  ــروح ش ــد مج ــگ اح ــرش در جن همس
پــس از آنکــه زخمــش اندکــی التیــام یافت 
بــه ماموریــت مبــارزه بــا یکــی از طوایــف 
ــه شــمال حجــاز رفــت و پــس  بنی اســد ب
از برگشــت عفونــت زخمــش شــدت یافــت 
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و در ســال ســوم هجــرت، بــر اثــر آن 
ــت.)٢8( ــت درگذش جراح

ــلم در  ــه و س ــی الل علی ــدا صل ــول خ رس
ســال چهــارم هجــری، بــا ام ســلمه ازدواج 
کردنــد. غریبــی و سرپرســتی چهــار یتیم، از 
انگیزه هــاى ازدواج پیامبــر صلــی الل علیه و 

ســلم بــا او بــود.)٢9(
ــدار  ــا و دین ــی دان ــن ام ســلمه زن ام المؤمنی
بــود. پیامبرصلــی الل علیه و ســلم همیشــه 
بــا او مشــورت می کــرد و نظــرش را در 
ــد.  ــا می ش ــف جوی ــائل مختل ــورد مس م
ــفرها  ــزوات و س ــیاری از غ ــلمه در بس ام س
پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم را همراهــی 
می کــرد از جملــه: در حدیبیــه، غــزوۀ خیبر، 
ــف، و  ــوازن، ثقی ــزوه ی ه ــه، غ ــح مک فت
محاصــرۀ طائــف؛ همچنیــن در ســال دهــم 
ــی  ــوداع رســول الل صل هجــری در حجة ال
الل علیــه و ســلم را همراهــی کــرد. از 
ایشــان 387 حدیــث روایت شــده اســت.)30(

ام ســلمه در ســال 6١ هجــری بعــد از اینکه 
خبــر شــهادت امــام حســین در کربا بــه او 

رســید، وفــات یافت.
ام المؤمنین زینب بنت جحش

ــن  ــش ب ــر جح ــب دخت ــن زین ام المؤمنی
ــی الل  ــر صل ــۀ پیامب ــر عم ــاب و دخت ری
علیــه و ســلم بــود کــه بــا راهنمایــی پیامبر 
صلــی الل علیــه و ســلم، بــا زید بــن حارثه، 
پســر خوانــده رســول الل صلــی الل علیــه و 
ســلم ازدواج کــرد. ایــن پیونــد،  بــه علــت 
مشــکات زناشــویی بــه جدایــی انجامیــد. 
)گرچــه رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم 
ــد را  ــوت داده و زی ــر دع ــه صب ایشــان را ب
به نگهداشــتن همســر توصیــه نمودنــد.( )3١(

ــال  ــلم در س ــه و س ــی الل علی ــر صل پیامب
پنجــم هجــری بــه دســتور خداونــد )3٢( و به 
جهــت برداشــتن ســنت جاهلــی ممنوعیت 
ازدواج بــا همســر پســرخوانده، بــا حضــرت 
زینــب ازدواج کردنــد. زیــرا مــردم، همســر 
پســر خوانــده را ماننــد همســر پســر خــود، 
ــا او را  ــد و ازدواج ب عــروس تلقــی می کردن

ــتند!)33( ــوع می دانس ممن
ــتفاده  ــوء اس ــن موضــوع س ــان از ای  منافق
ــی الل  ــر صل ــب پیامب ــه تخری ــوده و ب نم
علیــه و ســلم پرداختــد کــه آیــه » مــا کاَن 

ــٌد أَبــا أََحــٍد ِمــْن ِرجالُِکــْم«،)34( بــراى  ُمَحمَّ
ــازل شــد و  ــه، ن ــن توطئ ــردن ای ــی ک خنث
ــدگان،  ــه فرزندخوان ــتور داد ک ــد دس خداون
ــوند )35( و از آن  ــه پدرانشــان منســوب ش ب
پــس، او بــه جــاى زیــد بــن محمــد، زیــد 

ــد.)36(  ــاب می ش ــه خط ــن حارث ب
زینــب بــر همســران دیگــر پیامبــر افتخــار 
ــد  ــمان ها عق ــد در آس ــه خداون ــرد ک می ک
ــه و  ــی الل علی ــر صل ــا پیامب ازدواج  او را ب
ســلم بســته اســت. )37( او پــس از شــنیدن 
ــد و  ــحال گردی ــاده خوش ــوق الع ــه،  ف آی
ســجده شــکر بــه جــا آورد و دو مــاه روزه، 

ــذر نمــود.)38( ن
ام المؤمنیــن زینــب ٢5 ســال ســن داشــت 
کــه بــا رســول الل صلــی الل علیــه و 
ســلم ازدواج نمــود. در روز عروســی ایشــان 
خداونــد متعــال حجــاب را بــر زنــان پیامبــر 
ــان  ــر زن ــلم و دیگ ــه و س ــی الل علی صل

ــد. ــرض گردانی مســلمان ف
حضــرت زینب زنــی ســخاوتمند و خیرخواه 
ــت  ــی پوس ــه دباغ ــد او ب ــناخته می ش ش
مهــارت داشــت و بــا دســت خــود اشــیایی 
را می ســاخت و بــه فقــرا و مســاکین 

می بخشــید.
ام المؤمنیــن زینــب در ســال ٢0 هجــری در 
ــت حضــرت عمــر رضــی الل  ــان خاف زم
ــاز  ــر او نم ــه ب ــت و خلیف ــات یاف ــه وف عن

ــد.  ــن گردی ــع دف گــذارد و در بقی
بعــد از وفــات رســول الل صلــی الل علیــه 
ــر از  ــن نف ــب اولی ــرت زین ــلم، حض و س
ــود. ــات نم ــه وف ــود ک ــن ب امهات المؤمنی

بنــت  جویریــه  المؤمنیــن  ام 
الخزاعیــه الحــارث 

ــس  ــرار، رئی ــن ابی ض ــارث ب ــر ح او دخت
ــال  ــود و در س ــق ب ــی مصطل ــه بن طایف
ــه  ــیع، ب ــزوه مریس ــری، در غ ــم هج پنج
ــه اش،  ــراد قبیل ــادى از اف ــداد زی ــراه تع هم

ــد.  ــیر ش اس
هنگامــی کــه پــدر جویریــه بــرای آزادی او 
و پرداخــت بهایــش نــزد پیامبــر آمــد، پیامبر 
ــا  ــا ازدواج ب ــدر ی ــا پ ــن ب ــان رفت وی را می
خــود مخیــر گذاشــت. جویریــه کــه در آن 
هنــگام ۲۰ ســاله بــود، بــه رغــم میــل پدر، 

ازدواج بــا پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم را 
برگزیــد.)39( 

ــه را  ــلم جویری ــه و س ــی الل علی پیامبرصل
آزاد نمــوده و بــا او ازدواج کــرد. وقتــی خبــر 
ایــن ازدواج پخــش گردیــد اصحــاب رضــی 
الل عنهــم گفتنــد: حــال کــه ایــن طایفــه، 
ــان  ــا همه ش ــدند، م ــا ش ــر م ــل پیامب فامی
آزاد  پیامبرمــان  احتــرام همســر  بــه  را 
می کنیــم و بنی مصطلــق هــم کــه چنیــن 

ــدند.)40(  ــلمان ش ــه مس ــد، هم دیدن
عنهــا  الل  رضــی  عایشــه  حضــرت 
می فرماینــد: هیــچ زنــی را نمی شناســم 
ــه  ــت از طــرف وى ب ــش از او، برک ــه بی ک

قومــش رســیده باشــد.)4١(
ــادت و  ــرت عب ــه کث ــه ب ــرت جویری حض
قنــوت مشــهور اســت، از صبــح تــا چاشــث 
بــه طــور مرتــب بــه تســبیح و ذکــر خــدا 
مشــغول بــود و ایــن برنامــۀ همیشــگی او 

ــود.)4٢( ب
ــری  ــال 56 هج ــا س ــه ت ــرت جویری حض
)675 میــادی( زنــده بــود و در ۷۰ ســالگی 
در زمــان خافــت حضــرت معاویــه رضــی 

الل عنــه وفــات نمــود.

ام المؤمنیــن صفیــه بنــت حــی بن 
خطب أ

رســول الل رضــی الل عنــه در ســال هفتــم 
ــرت  ــا حض ــر ب ــح خیب ــد از فت ــری بع هج
صفیــه ازدواج نمودنــد. در ایــن غــزوه 
مســلمانان پیــروز شــدند و قلعــۀ خیبــر فتح 
گردیــد و حضــرت صفیــه کــه هفــده ســال 
ســن داشــت بــا دیگــر افــراد اســیر گردیــد. 
ــر  ــد. پیامب ــلمان ش ــه مس ــرت صفی حض
صلــی الل علیــه و ســلم او را آزاد کــرد و بــا 

ــود. او ازدواج نم
پــدرش از ســران یهــود بنی نضیــر بــود کــه 
در نبــرد خیبــر همــراه شــوهر صفیه کشــته 
شــد. صفیــه نیــز، در پــی اســارتش در غزوه 
خیبــر میــان همســری پیامبر و پیوســتن به 
ــد. از  ــر را برگزی ــه اش، همســری پیامب قبیل
حضــرت صفیــه روایــت شــده کــه پیــش از 
ــه و ســلم  ــی الل علی ــر صل ــا پیامب ازدواج ب
ــود کــه مــاه در آغــوش  ــده ب در خــواب دی
وی قــرار دارد. مــادرش )و یــا شــوهرش( به 
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ــاه  ــر پادش ــی همس ــو می خواه ــت: ت او گف
عــرب شــوی! ســپس بــه صــورت او چنــان 
ســیلی زد کــه اثــرش تــا هنــگام ازدواج بــا 
پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم باقــی بــود.

)43(

روزی ام المؤمنیــن صفیــه خدمــت رســول 
ــرات  ــلم از حض ــه و س ــی الل علی الل صل
عایشــه و حفصــه شــکایت نمــود کــه آنهــا 
بــر قریشــی بــودن یــا عــرب بــودن خــود 
فخــر می کننــد و مــرا بــر اصــل یهــودی ام 
ــه  ــی الل علی ــر صل ــد. پیامب ــه می زنن طعن
ــی:  ــا نگفت ــه آنه ــا ب ــد: آی ــلم فرمودن و س
چگونــه از مــن بهتــر می باشــید، در حالــی 
کــه شــوهرم محمــد اســت و پــدرم هــارون 

اســت و عمــوی مــن موســی اســت.؟!)44(
ام الؤمنیــن صفیــه می فرمایــد: مــن از ایــن 

جــواب، بســیار قانــع و راضــی شــدم.
در فتنــۀ شــهادت حضــرت عثمــان رضــی 
الل عنــه وقتــی امیرالمؤمنیــن در محاصــره 
قــرار داشــتند و رســیدن آب و غذا از ایشــان 
ــه  ــه ک ــرت صفی ــود، حض ــده ب ــع ش من
ــان  ــرت عثم ــۀ حض ــاور خان ــه اش مج خان
بــود، دیــوار را ســوراخ کــرد و از آنجــا آب و 

ــاند. ــان می رس ــه ایش ــذا ب غ
ــه در ســال 50 هجــری  ام المؤمنیــن صفی
در زمــان خافــت امیرالمؤمنیــن معاویه بن 
ــات  ــا ـ وف ــی الل عنهم ــفیان ـ رض ابی س
نمــود و در جــوار دیگــر ازواج مطهــرات در 

ــد.  بقیــع دفــن گردی

ام المؤمنین أم حبیبه
نــام ام حبیبــه، رملــه بنــت أبی ســفیان بــن 
ــه  ــلمانان ب ــی مس ــد. وقت ــرب می باش ح
ــا  ــز ب ــه نی ــد ام حبیب حبشــه هجــرت کردن
ــود. در  ــرت نم ــه هج ــه حبش ــوهرش ب ش
آنجــا دختــرش حبیبــه متولــد شــد کــه بــا 
آن، کنیــه اش بــه ام حبیبــه مشــهور اســت.

ــه شــوهرش  ــد ک ــا در حبشــه بودن )45( آنه

ــن جحــش از اســام برگشــت  ــدالل ب عبی
ــر  ــر اث و مســیحی شــد و در همــان جــا )ب
ــت.  ــواری  )46( درگذش ــراب خ ــراط در ش اف
ام حبیبــه پــس از فــوت شــوهرش در آنجــا 
ــا وجــود ابوســفیان  ــدگار شــد؛ چــون ب مان
در مکــه، جــرأت بازگشــت نداشــت. پیامبــر 

ــراى  بازگشــت  ــه و ســلم ب ــی الل علی صل
مهاجریــن حبشــه بــه مدینــه و رهایــی این 
زن بــزرگ زاده، و خواســتگاری از او فــردى 
ــه  ــه ضمــری را ب ــن امی ــرو ب ــام عم ــه ن ب

حبشــه فرســتاد.)47(
نجاشــی پادشــاه حبشــه بــه ســفارش 
ــه را  ــلم ام حبیب ــه و س ــی الل علی پیامبرصل
بــه ازدواج ایشــان درآورد و مهریــه اش را 
ــش از 3  ــادل بی ــار مع ــغ 400 دین ــه مبل ب
ــت. و  ــروز پرداخ ــص ام ــای خال ــو ط کیل
ام حبیبــه چندیــن ســال دیگــر با مســلمانان 

ــد. ــه مان در حبش
ام حبیبــه در ســال هفتــم هجــری بــه مدینه 
برگشــت تــا بــا رســول الل صلــی الل علیــه 
ــن زندگــی  و ســلم  و دیگــر امهات المؤمنی
ــه ایــن مناســبت شــهر مدینــه را  نمایــد. ب
ــان  ــرت عثم ــت. حض ــرا گرف ــادمانی ف ش
ــرد و  ــا ک ــر پ ــی ب ــه مجلس ــی ام حبیب دای
ــی نمــود و مــردم را غــذا داد.  شــترها قربان
ــه مدینــه برگشــت  زمانــی کــه ام حبیبــه ب
شــش ماهــی از انعقــاد صلــح حدیبیــه 
ــتی  ــه آش ــه و مدین ــان مک ــته، و می گذش
نســبی دراز مــدت برقــرار شــده بــود و 
ــوام  ــا اق ــش ب ــم و بی ــه ک ــن مدین مهاجری
خــود در مکــه رفــت و آمــد داشــتند و تقریبا 

ــود.)48( ــه ب ــن رفت ــا از بی کینه ه
شــیرینی ایــن ازدواج را نیــز پیامبــر صلــی 
الل علیــه و ســلم بــرای ابوســفیان و مــردم 
مکــه فرســتاد. ایشــان مقــداری طــا 
بــه شــکل دانه هــای جــو یــا هســته 
ــه مکــه  ــه ب ــن امی ــا توســط عمــرو ب خرم
ــت  ــل گرف ــفیان آن را تحوی ــتاد. ابوس فرس
ــان تهیدســتان قریــش تقســیم کــرد  و می
و خرســندانه گفــت: الل بــه بــرادرزاده ام 
محمــد پــاداش نیکــو دهــد کــه صلــۀ رحم 

ــت.)49( ــرده اس ک
ام المؤمنیــن ام حبیبــه ســال ها بعــد از 
وفــات پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم زنده 
بــود. و از ایشــان 65 حدیــث روایــت شــده 
اســت.)50( و ســرانجام در هفتــاد ســالگی در 
ــات  ــادی( وف ــری) 664 می ــال 44 قم س

یافــت.
ام المؤمنین میمونه بنت الحارث الهاللیه

ام المؤمنیــن میمونــه آخریــن همســر پیامبر  

صلــی الل علیــه و ســلم اســت. رســول الل 
ــم  ــال هفت ــلم در س ــه و س ــی الل علی صل
ــان  ــا ایش ــا ب ــفر عمرة القض ــری در س هج
ــن  ــده حی ــاه ذی القع ــد. و در م ازدواج نمودن
برگشــت از عمــره در مکانــی نزدیــک مکــه 
ــزار  ــام ســرف، عروســی ایشــان برگ ــه ن ب

شــد.
ــاس  ــر زن عب ــه خواه ــن میمون ام المؤمنی
ــلم  ــه و س ــی الل علی ــر صل ــوی پیامب عم
طایفــه  از  ســاله   ١9 ١8ـ  بیوه زنــی  و 
ــر(  ــی عام ــف بن بنی هــال )یکــی از طوای
ــوت  ــر ف ــن اواخ ــه شــوهرش در ای ــود ک ب

ــود.)5١( ــرده ب ک
نوشــته اند کــه: ایــن ازدواج بــه درخواســت 
حضــرت میمونــه بــوده و مهریــه اش را نیــز 
بــر پیامبــر صلــی الل علیه و ســلم بخشــیده 

است.)5٢(
همچنیــن روایــت شــده کــه ایشــان نفــس 
ــه و  ــی الل علی ــر رســول الل صل خــود را ب
ســلم هبــه کــرد و ایــن آیــه در ایــن دربــاره 
ــْت  ــًة إِن َوَهَب ْؤِمَن ــَرأًَة مُّ ــازل شــده : » َواْم ن
نَْفَســَها لِلنَّبـِـی إِْن أََراَد النَّبـِـی أَن یْســَتنِکَحَها 

َخالَِصــًة لَّــَك ِمــن ُدوِن الُْمْؤِمنِیــَن« 
» و زن باایمانــی کــه خویشــتن را به پیغمبر 
ببخشــد و پیغمبــر بخواهــد او را بــه ازدواج 
خــود درآورد، کــه ) ایــن یکــی ( خــاّص تــو 
اســت و بــرای ســائر مؤمنــان جایــز نیســت 
ــه  ــی را ب ــه، زن ــه و از راه هب ــدون مهری )ب

ازدواج خــود درآورنــد(.«)53(
ــه  ــد: او از هم ــه می فرماین ــرت عایش حض
مــا باتقواتــر بــود و بــا خویشــاوندان بــا صلۀ 
ــرد و  ــاد ک ــدا جه ــت. در راه خ ــر اس رحم ت
در معرکــه تبــوک شــرکت داشــت. تیــری 
بــه او برخــورد کــرد امــا خــدا او را حفاظــت 

کــرد.)54(
ــات  ــد از وف ــا بع ــه مدته ــرت میمون حض
ــده  ــه و ســلم زن ــی الل علی رســول الل صل
ــن  ــا در ســرف دف ــرد ت ــت ک ــود. او وصی ب
ــی  ــه عروس ــود ک ــی ب ــردد و آن مکان گ
ــه و  ــی الل علی ــول الل صل ــا رس ــان ب ایش

ــود. ــده ب ــزار ش ــلم در آن برگ س
ــال5١  ــه در س ــن میمون ــی ام المؤمنی وقت
ــری در 8١  ــال 63 هج ــا در س ــری )ی هج
ــان  ــرد خواهرزاده ش ــات ک ــالگی( )55( وف س
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حضــرت عبــدالل بــن عبــاس ـ رضــی الل 
ــد  ــازه خوان ــاز جن ــان نم ــر ایش ــا ـ ب عنهم
ــه  ــا ب ــرد ت ــت ک ــازه را وصی ــن جن و حاملی
ــر  ــورد نظ ــل م ــه مح ــازه را ب ــی جن آرام

ــد.  حمــل نماین
ــت  ــت داش ــه دوس ــی ک ــس او را در جای پ

ــد.   ــن نمودن دف
 

ــــ ارجاعات:
 ١. انســاب االشــراف، ج۱، ص۲۲۹.    االصابــه، ج۸، 

ص۱۴۱.    
   ٢. الطبقــات، ج۸، ص۱۳۱-۱۳۳.    ســبل الهــدی، 

ص۳۴۹.     ج۳، 
ــدی،  ــبل اله ــام، ج۶، ص۲۵۳.    س ــخ االس    3. تاری

ص۳۴۹. ج۳، 
ــکارچیان  ــان و ش ــه فالیزبان ــی ک ــگاه کوچک    4. پناه
ــرای خــود درســت  ــان ب ــا شــاخ وبرگ درختــان در بیاب ب

می کننــد.
   5. الطبقــات، ج۸، ص۱۳۴.    تاریــخ االســام، ج۶، 

ص۳۲.    
   6. البدایة و النهایه، ج۱۰، ص۱۵۳.

   7. الطبقات، ج۸، ص۱۳۶-۱۳۵.    
ــراف، ج۱،  ــاب االش ــات، ج۸، ص۱۳۵.    انس    8. الطبق

ص۴۱۷.    
   9. السنن الکبری، ج۷، ص۶۹.
   ١0. جامع البیان، ج۲۲، ص۲۹.

   ١١. الحاوی الکبیر، ج۹، ص۳۹.
   ١٢. السیرة النبویه، ابن هشام، ج۱، ص۱۸۸.

   ١3. متفق علیه
   ١4. متفق علیه

   ١5. االســتیعاب، ج 4، ص 4٢١؛ ، تهذیــب التهذیــب، 
ج ١٢، ص 4٢7.

   ١6. سیر اعام النباء، ج 3، ص 5١3.
   ١7. امهات المومنین ص 8

ــم، ج۳،  ــراف، ج۱، ص۴۰۷. المنتظ ــاب االش    ١8. انس
ص۳۴۴.

   ١9. وفــات ایشــان را در دوران خافــت حضــرت 
عثمــان ) ۲۶-۳۵ق.( درســن ۸۰ ســالگی نیــز یــاد 

ص۴۰۷. ج۱،  االشــراف،  انســاب  کرده انــد. 
   ٢0. امهــات المؤمنیــن ازواج رســول الل    بــه نقــل از 

طبقــات ابــن ســعد  ج 8 ص 64
   ٢١. امهات المومنین ص 9
   ٢٢. امهات المومنین ص 9

   ٢3. امهات المومنین ص ١١
   ٢4. االســتیعاب، ج 3، ص 409؛ ســیر اعــام النبــاء، 

ج 4، ص 484.
   ٢5. امهات المومنین ص ١3

   ٢6. انســاب االشــراف، ج۱۰، ص۲۰۰.  اعــام النبــوه، 
ص۲۱۳.

   ٢7. الطبقات، ج۸، ص۷۴
   ٢8. االستیعاب، ج 3، ص ٢44.

   ٢9. االســتیعاب، ج 4، ص 493؛ ســیر اعــام لنبــاء، 
ج 4، ص 474.

   30. امهات المومنین ص ١6
   3١. امهات المومنین ص ١7

ُ َعلَْیــِه َوأَنَْعْمــَت َعلَْیِه      3٢. »   َوإِْذ تَُقــوُل لِلَّــِذي أَنَْعــَم اللَّ
َ َوُتْخِفــي ِفــي نَْفِســَك َما  أَْمِســْك َعلَْیــَك َزْوَجــَك َواتَّــِق اللَّ
ــا  ُ أََحــقُّ أَن تَْخَشــاُه َفلَمَّ ُ ُمْبِدیــهِ َوتَْخَشــی النَّــاَس َواللَّ اللَّ
ْجَناَکَهــا لَِکــْي اَل َیُکــوَن َعلَی  ْنَهــا َوَطــراً َزوَّ َقَضــی َزْیــٌد مِّ
ــْم إَِذا َقَضــْوا ِمْنُهــنَّ  ــَرٌج ِفــي أَْزَواِج أَْدِعَیائِِه ــَن َح الُْمْؤِمنِی

ِ َمْفُعــواًل  « احــزاب ، آیــه 37.  َوَطــراً َوَکاَن أَْمــُر اللَّ
»   ) یــادآور شــو ( زمانــي را کــه بــه کســي ) زیدبن حارثــه 
نــام ( کــه خداونــد ) بــا هدایــت دادن وي بــه اســام ( 
بــدو نعمــت داده بــود ، و تــو نیــز ) بــا تربیــت کــردن و 
آزاد نمــودن وي ( بــدو لطــف کــرده بــودي ، مي گفتــي 
: همســرت ) زینــب بنــت جحــش ( را نگاهــدار و از خــدا 
ــان  ــزي را در دل پنه ــو چی ــر ! ( ت ــرس .  ) اي پیغمب بت
ــازد ، و از  ــکار مي س ــد آن را آش ــه خداون ــتي ک مي داش
ــزاوارتر  ــد س ــه خداون ــي ک ــیدي ، در حال ــردم مي ترس م
اســت کــه از او بترســي . هنگامــي کــه زیــد نیــاز خــود 
را بــدو بــه پایــان بــرد ) و بــر اثــر ســنگدلي و ناســازگاري 
ــرد (  ــا ک ــه طــاق شــد و وي را ره ــور ب ــب ، مجب زین
مــا او را بــه همســري تــو درآوردیــم . تــا مشــکلي بــراي 
ــود  ــرخواندگان خ ــران پس ــا همس ــان در ازدواج ب مؤمن
ــه پایــان  ــان ب نباشــد ، بــدان گاه کــه نیــاز خــود را بدان
ببرنــد ) و طاقشــان دهنــد ( . فرمــان خــدا بایــد انجــام 

بشــود .  «
   33. االستیعاب، ج 4، ص 406.

   34. احزاب ، آیه 40.
ِ َفــإِن لَّْم      35. » اْدُعوُهــْم ِلبَائِِهــْم ُهــَو أَْقَســُط ِعنــَد اللَّ
یــِن َوَمَوالِیُکــْم َولَْیــَس  تَْعلَُمــوا آبَاءُهــْم َفإِْخَوانُُکــْم ِفــي الدِّ
ــَدْت  ــا تََعمَّ ــن مَّ ــِه َولَِک ــم بِ ــا أَْخَطأُْت ــاٌح ِفیَم ــْم ُجَن َعلَْیُک

ُ َغُفــوراً رَِّحیمــاً  « ]احــزاب: 5[ ُقُلوبُُکــْم َوَکاَن اللَّ
ــن کار در  ــه ای ــد ک ــام پدرانشــان بخوانی ــه ن ــان را ب   آن
پیــش خــدا عادالنه تــر بشــمار اســت . اگــر هــم پــدران 
ایشــان را نشــناختید ، آنــان بــرادران دینــي و یــاران شــما 
هســتند . هــر گاه در ایــن مــورد اشــتباه کردیــد ) و مثــًا 
بــر اثــر عــادت گذشــته ، یــا ســبق لســان ، بــه لغــزش 
افتادیــد و بــه خطــا رفتیــد ( گناهــي بــر شــما نیســت . 
ــي از روي  ــد ) یعن ــان مي خواه ــه دلت ــه را ک ــي آنچ ول
عمــد و اختیــار مي گوئیــد ، گنــاه اســت و کیفــر دارد ( . 
بــه هــر حــال ، پیوســته خــدا آمــرزگار و مهربــان بــوده و 
هســت ) و قلــم عفــو بــر اشــتباهات و لغزشــها مي کشــد 

ــد ( .   ــما را مي بخش و ش
   36. االستیعاب، ج 4، ص 406

   37. الطبقات، ج۸، ص۸۲.
   38. امهات المومنین ص ١7

ــات، ج۸،  ــراف، ج۱، ص۴۴۲. الطبق ــاب االش    39. انس
ص۹۵.

   40. سیر اعام النباء، ج 3، ص 5١١ . 
   4١. االستیعاب، ج 4، ص 367

   4٢. امهات المومنین ص ١9
    43. تاریــخ طبــری، ج۱۱، ص۶۱۰.    االســتیعاب، ج۴، 

ص۱۸۷۱. االصابه، ج۸، ص۲۱۲-۲۱۰.
   44. ترمذي 38٢7

   45. امهات المومنین ص ٢١
تاریــخ طبــری، ج۳،  الطبقــات، ج۸، ص۷۷.   .46   

    .۱۶۵ ص
   47. االســتیعاب، ج 4، ص 483؛ ســیر اعــام النبــاء، 

ج 3، ص 485 ، 487 .
   48. امهات المؤمنین ازواج رسول الل   ص 39 

بــاذري از ابــن عبــاس روایــت کــرده اســت کــه وقتــي 
پیامبــر بــا ام حبیبــه ازدواج کردنــد ایــن آیــا نــازل شــد:

ــم  ــَن الَِّذیــَن َعاَدْیُت ــَل بَْیَنُکــْم َوبَْی ُ أَن َیْجَع »   َعَســی اللَّ
ــد  ــمٌ  « »   امی ــوٌر رَِّحی ُ َغُف ــرٌ َواللَّ ُ َقِدی ًة َواللَّ ــَودَّ ــم مَّ ْنُه مِّ
ــد  ــمنانتان  پیون ــان دش ــما و می ــان ش ــدا می ــت خ اس
محبــت برقــرار ســازد ، چــرا کــه خــدا بســیار توانــا اســت 

ــت .  « ــان اس ــده مهرب ، و او آمرزن
   49. تاریخ یعقوبي ٢/56

   50. امهات المومنین ص ٢٢
   5١. امهات المؤمنین ازواج رسول الل   ص 43

   5٢. االصابه، ج۱، ص۸۷. 
   53. احزاب : 50 

   54. امهات المومنین ص ٢4
   55. امهات المومنین ص ٢4

ـــ منابع:
االســتیعاب: ابــن عبدالبــر، بــه کوشــش البجــاوی، 

الجیــل، ۱۴۱۲ق؛ دار  بیــروت، 
ــی  ــه کوشــش عل ــر العســقانی، ب ــن حج ــه: اب االصاب
معــوض و عــادل عبدالموجــود، بیــروت، دار الکتــب 

العلمیــه، ۱۴۱۵ق 
ــال،  ــة اله ــروت، مکتب ــاوردی، بی ــوه: الم ــام النب اع

۱۴۰۹ق؛
امهــات المؤمنیــن ازواج رســول الل ، امیــر حســین 

ــخ ــران تاری ــگاه ای ــك وب ــر الکترونی ــي، نش خنج
امهــات المومنیــن، محمــد جمالزهــي ، زاهــدان، نگیــن 

ــر، ١39١ کوی
انســاب االشــراف: البــاذری، بــه کوشــش زکار و زرکلی، 

بیروت، دار الفکــر، ۱۴۱۷ق؛ 
البدایة و النهایه: ابن کثیر، بیروت، مکتبة المعارف؛

تاریــخ االســام و وفیــات المشــاهیر: الذهبــي، بــه 
کوشــش عمــر عبدالســام، بیــروت، دار الکتــاب العربــي، 

١4١0ق؛
تاریــخ طبــری )تاریــخ االمــم و الملــوک(: الطبــری، بــه 

کوشــش گروهــی از علمــا، بیــروت، اعلمــی، ۱۴۰۳ق؛
ــي،  ــن اســحاق یعقوب ــد ب ــف: احم ــي: تالی ــخ یعقوب تاری
ترجمــه محمدابراهیــم  آیتــي، تهــران ، انتشــارات علمي 

ــي، ١374 و فرهنگ
تهذیــب التهذیــب ، احمــد بــن علــي بــن حجــر 
عســقاني، تحقیــق عــادل احمــد عبدالموجــود ، علــي 
محمــد معــوض، ریــاض ، وزارة الشــئون االســامیه .....

جامــع البیــان فــي تفســیر القــرآن، محمــد بــن جریــر 
ــه، ١403ق؛ ــروت، دارالمعرف ــري، بی طب

ــام الشــافعي:  ــه المذهــب االم ــي فق ــر ف الحــاوی الکبی
علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقیــق و تعلیــق : علــي 
محمــد معــوض، عــادل احمــد عبدالموجــود ، بیــروت، دار 

الکتــب العلمیــه، ١4١4ق؛
ــه  ــی، ب ــف الصالح ــن یوس ــد ب ــدی: محم ــبل اله س
ــروت، دار  ــد، بی ــی محم ــد و عل ــادل احم ــش ع کوش

الکتــب العلمیــه، ۱۴۱۴ق؛
ســنن الترمــذي: محمــد بــن عیســي ترمــذي، تحقیــق 

صدقــي جمیــل العطــار، بیــروت، دار الفکــر، ۱۴٢٢ق.
الســنن الکبــری: ابــي بکــر احمــد بــن حســین بــن علي 

البیهقــي، بیــروت ، دارالمعرفه 
ــقاء و  ــش الس ــه کوش ــام ، ب ــن هش ــه: اب ــیرة النبوی الس

ــه؛ ــة العلمی ــروت، المکتب ــران، بی دیگ
ســیر اعــام النبــاء: للذهبــی ، بــه کوشــش گروهــی از 

محققــان، بیــروت، الرســاله، ۱۴۱۳ق؛
ــد  ــش محم ــه کوش ــعد ، ب ــن س ــري: اب ــات الکب الطبق

ــه، ١4١8ق؛ ــب العلمی ــروت، دار الکت ــادر، بی عبدالق
المنتظــم: ابــن الجــوزي ، بــه کوشــش محمــد عبدالقادر 

و دیگــران، بیــروت، دار الکتــب العلمیــه، ١4١٢ق؛
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ــرن  ــه ق ــاه ب ــگاه گــذرا و کوت ــا ن ــم ب بیایی
ــخنی  ــه س ــا ب ــام ی ــخ اس ــی تاری طای
واضح تــر تاریــخ بشــریت، چشــمان خویش 
را خنــک نماییــم و بــه قلــب و قالــب، جــا 
و رونــق ایمانــی بخشــیم. انســان هایی کــه 
ــان را از مقصــد وهدفشــان  ــز، آن ــچ چی هی
از  مســیر  ایــن  در  و  نمی داشــت.  بــاز 
ــتند.  ــی نداش ــران هراس ــت مامتگ مام
ــارۀ ایــن  انگیــزه مــن از قلــم فرســایی درب
ــی و  ــریت، بی توجه ــخ بش ــردان تاری ابرم
غفلــت مردمــان  ایــن عصــر، از زندگــی و 
مقــام و منزلــت ایــن مــردان خدایــی اســت. 
ــگاه  ــخ ن ــات تاری ــه صفح ــی ب آری! وقت
ــن  ــر ای ــه عص ــم ک ــم، می بینی می اندازی
دالور مــردان، بــه برگ هــای تاریــخ زینــت 
و نمــا بخشــیده اســت. و در حقیقــت، مقــام 
زندگی شــان  در  را  انســانیت  منزلــت  و 
ــید  ــان خورش ــرد. آن ــتجو ک ــوان جس می ت
هدایــت و ســتارگان درخشــان آســمان 
بشــریت هســتند. و ماننــد کوه هــا در مقابل 
ســختی ها و دشــواری ها پابرجــا و بلنــد 
قامــت ایســتاده اند. درود خداونــد و مؤمنــان 

ــان دالوران  ــاد. در حقیقــت آن ــر ایشــان ب ب
پــاک طینتــی هســتند کــه در مکتــب 
ــرآن و  آســمانی و انســان ســاز اســام و ق
ــای بشــریت  ــا آق ــت و همراهــی ب مصاحب
تربیــت یافتــه و مــدال عــزت و کرامــت و 
رضایــت خداونــد متعــال را در دنیــا و آخرت 
بــر گــردن آویختــه، و عــده ای اهــل بــدر و 
اُحــد و حنیــن و اصحــاب بیعــت رضــوان و 
بعضــی صدیــق و فــاروق و بعضی شمشــیر 
خــدا و امیــن امــت لقــب گرفتنــد و بعضــی 
ــب  ــی حبی ــت و بعض ــان بهش ــرور جوان س
مؤمنــان نامیــده شــدند. و بــه صفــات 
ــته اند.  ــن گش ــانی مزی ــد و واالی انس بلن
ایشــان ســردمداران پارســایان و ذاکــران و 
خاشــعان و راکعــان و مجاهــدان و عابــدان 
بعــد از پیامبــران علیهم الســام هســتند. در 
حقیقــت انســان بــا این صفــات بلنــد و واال 
ــا و  ــی می رســد. و در دنی ــال و تعال ــه کم ب

ــردد. ــرفراز می گ ــربلند و س ــرت س آخ
ابــو ســعید ابوالخیــر رحمــه الل چــه زیبــا در 

این بــاره می گویــد:

فردا که زوال شش جهت خواهد بود
قدر تو به قدر معرفت خواهد بود 

در حسن صفت کوش که در روز جزا
حشر تو به صورت صفت خواهد بود

ــه  ــی ب ــردی و مردانگ ــخن از م ــی س وقت
ــاد  ــه ی ــن ب ــودآگاه ذه ــد، ناخ ــان می آی می
انســان هایی  پایمــردی  و  رشــادت ها 
ــت  ــخ از ثب ــه تاری ــد ک ــر می افت ــی نظی ب
ــران  ــان حی ــانی آن ــتگی و جانفش خودگذش

می گــردد.
آری، صحابــه رضــی الل عنهــم عجایبــی را 
در تاریــخ بشــریت رقــم زدنــد؛ کــه قلــم از 
ترســیم صحنه هــای شــگفت انگیــز و بــی 
ــان  ــان از بی ــت و زب ــوان اس ــان نات نظیرش
ــادر  ــا ق ــد از قرن ه ــر بع ــز و بش ــا عاج آنه

بــه پذیــرش آن وقایــع نیســت.
ــه از  ــردی ک ــردی و پایم ــا جوانم ــان ب آن
خــود نشــان دادنــد؛ تاریــخ و سیره نویســان 
ــام آنــان افتخــار می کننــد. گویــا بــه  بــه ن

ــد.  تاریــخ برگــی از طــا هدیــه کردن
صفــات نیــک و خــوب بشــریت در وجــود 
آنــان صــورت حقیقــت یافــت؛ بلکــه کمال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابراهیمیوسفپور

صحابه رضی اهلل عنهم
 بزرگمردان تاریخ
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ایــن صفــات را می تــوان در زندگی شــان 
جســتجو کــرد. 

ــت  ــان زین ــای آن ــره زیب ــاد و خاط ــواره ی هم
ــت. ــوده اس ــل ب ــس و محاف ــش مجال بخ

چــه زیبــا اســت گفتــۀ ســعدِی عالــی مقــام در 
ایــن بــاره :

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

 همواره انسانیت مرهون مجاهدت و رشادت 
آنان خواهد بود. 

صحابــه  کــه  شــگفتی هایی  و  عجایــب 
ــور  ــه ظه ــه عرص ــود ب ــم از خ رضی الل عنه
گذاشــتند و همــگان انگشــت به دهــان ماندند؛ 
همــه و همــه از مصاحبــت ســید الکونین صلی 
ــب  ــا چــه جال ــه و ســلم اســت. موالن الل علی

: می گویــد 
نار خندان باغ را خندان کند

صحبت مردانت از مردان کند
بیاییــم توصیــف ایــن ابرمــردان تاریــخ اســام 
ــان  ــروردگار جهانی ــخن پ ــریت را از س و بش

بشــنویم.
خداونــد متعــال صفــات یــاران حبیــب خویش 
صلــی الل علیــه و ســلم را در ســوره های 

ــف ذکــر فرمــوده اســت. مختل
ــد:  ــال می فرمای ــورۀ انف ــدا س ــد در ابت خداون
ــْت  ــَر اللُّ َوِجلَ ــَن إِذا ُذِک ــوَن الَّذی ــا الُْمْؤِمُن »إِنََّم
ــْم  ــُه زاَدْتُه ــْم آیاُت ــْت َعلَْیِه ــْم َو إِذا ُتلَِی ُقُلوبُُه
ُلــوَن، الَّذیــَن ُیقیُموَن  إیمانــاً َو َعلــی َربِِّهــْم َیَتَوکَّ

ــوَن، ــْم ُیْنِفُق ــا َرَزْقناُه ــاَة َو ِمّم الصَّ
أُولئَِک ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحّقاً... «. )٢و4،انفال( 

ترجمــه: مؤمنــان، تنهــا کســانی هســتند کــه 
ــان  ــود، دل هاش ــرده ش ــدا ب ــام خ ــر گاه ن ه
ترســان می گــردد؛ و هنگامــی کــه آیــات او بــر 
ــر  ــان فزون ت ــود، ایمان ش ــده می ش ــا خوان آنه
ــوّکل  ــان ت ــر پروردگارش ــا ب ــردد؛ و تنه می گ

ــد. دارن
آنهــا کــه نمــاز را بــر پــا می دارنــد؛ و از آنچــه 
بــه آنهــا روزى داده ایــم، انفــاق می کننــد. 

ــی هســتند. ــان حقیق ــان مؤمن )آرى،( آن
نیــز در پایــان ســورۀ انفــال می فرمایــد: 
»َوالَِّذیــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِفي َســبِیِل 
وا أُولَئـِـَك ُهــُم الُْمْؤِمُنوَن  ِ َوالَِّذیــنَ آَوْوا َونََصــرُ اللَّ
ــا لَُهْم َمْغِفــَرٌة َوِرْزٌق َکِریــٌم« )74، انفــال( ترجمه  َحقًّ
: »و کســانی کــه ایمــان آورده و هجــرت کرده 

ــانی  ــه و کس ــاد پرداخت ــه جه ــدا ب و در راه خ
کــه ]مهاجــران را[ پنــاه داده و یــارى کرده انــد 
ــان  ــراى آن ــد ب ــان واقعی  ان ــان همــان مؤمن آن
بخشــایش و روزى شایســته اى خواهــد بــود«.

ــاره  ــح درب ــوره فت ــان در س ــروردگار جهانی پ
می فرمایــد: رضی الل عنهــم  صحابــه 

اُء َعلَی  ِ َوالَِّذیــَن َمَعــُه أَِشــدَّ ــٌد َرُســوُل اللَّ »ُمَحمَّ
ًدا  ــجَّ ــا ُس ًع ــْم ُرکَّ ــْم تََراُه ــاُء بَْیَنُه ــاِر ُرَحَم الُْکفَّ
ِ َوِرْضَوانًا ِســیَماُهْم ِفي  َیْبَتُغــوَن َفْضــًا ِمــَن اللَّ
لـِـَك َمَثُلُهــْم ِفي  ــُجوِد َذٰ ُوُجوِهِهــْم ِمــْن أَثـَـِر السُّ
ــَرَج  ــَزْرٍع أَْخ ــي اْلِنِْجیــِل َک ــْم ِف ــْوَراِة َوَمَثُلُه التَّ
َشــْطأَُه َفــآَزَرُه َفاْســَتْغلََظ َفاْســَتَوٰى َعلـَـٰی ُســوِقِه 
 ُ ــاَر  َوَعــَد اللَّ رَّاَع لَِیِغیــَظ بِِهــُم الُْکفَّ ُیْعِجــُب الــزُّ
الَِحــاِت ِمْنُهــْم َمْغِفَرًة  الَِّذیــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

َوأَْجــًرا َعِظیًمــا«. )٢9،فتــح(
ــه و  ــه و آل ــی الّل علی ــد صل ــه: »محم ترجم
ســلم فرســتاده خداســت و یــاران و همراهانش 
ــا  ــخت و ب ــدل و س ــیار قوی ــران بس ــر کاف ب
ــان را  یکدیگــر بســیار مشــفق و مهرباننــد، آن
در حــال رکــوع و ســجود نمــاز بســیار بنگــری 
کــه فضــل و رحمــت خــدا و خشــنودی او را 
ــجده  ــر س ــان از اث ــر رخسارش ــد، ب می طلبن
نشــانه های نورانّیــت پدیــدار اســت. ایــن 
وصــف حــال آنهــا در کتــاب تــورات و انجیــل 
مکتــوب اســت کــه )مثــل حــال آن رســول( 
ــر  ــت س ــون نخس ــه چ ــد ک ــه ای مان ــه دان ب
ــازک و  ــه و شــاخه ای ن ــرآورد جوان از خــاک ب
ضعیــف باشــد بعــد از آن قــّوت یابــد تــا آنکــه 
ســتبر و قــوی گــردد و بــر ســاق خــود راســت 
و محکــم بایســتد که دهقانــان را )در تماشــای 
خــود( حیــران کنــد )همچنیــن محمــد صلــی 
الّل علیــه و آلــه و ســلم و اصحابــش از ضعــف 
ــم را )از  ــران عال ــا کاف ــند( ت ــّوت رس ــه ق ب
ــد. خــدا  ــه خشــم آرن قــدرت و قــّوت خــود( ب
وعــده فرمــوده کــه هــر کــس از آنهــا ثابــت 
ایمــان و نیکــوکار شــود گناهانــش ببخشــد و 

اجــر عظیــم عطــا کنــد«.
ــد: »َو  ــح می فرمای ــورۀ فت ــل در س الل عزوج
لـُـوَن ِمــَن الُْمهاِجریــَن َو اأَلنْصاِر  الّســابُِقوَن اأَلوَّ
َو الَّذیــَن اتََّبُعوُهــْم بِإِْحســان َرِضــَی اللُّ َعْنُهْم َو 

ــُه...«. )١00،فتــح( َرُضــوا َعْن
ترجمــه: »پیشــگامان نخســتین از مهاجریــن و 
انصــار، و کســانی کــه به نیکــی از آنهــا پیروى 
کردنــد، خداونــد از آنهــا خشــنود گشــت، و آنها 

نماز مغرب را با 
رسول خدا صلی اهلل علیه 

وسلم خواندیم، سپس گفتیم: 
اگر بنشینیم تا عشا را با 

او بخوانیم. پیامبر  صلی 
اهلل علیه و سلم تشریف 
آوردند، فرمودند: تا 

کنون اینجا هستید؟ گفتیم: 
ای رسول خدا صلی اهلل 
علیه و سلم نماز مغرب 

را با شما خواندیم، سپس 
گفتیم نماز عشاء را هم با 
شما بخوانیم،)بعد به خانه 

برویم(. آن حضرت  صلی 
اهلل علیه و سلم فرمود: کار 

خوبی انجام دادید یا فرمود: 
کار درستی انجام دادید. 
راوی گفت: آن حضرت 

صلی اهلل علیه وسلم به سوی 
آسمان نگاه کردند. معموال 
این عمل را بسیار انجام 

می دادند. سپس فرمودند:  
ستارگان، مايه امان آسمان اند. 
پس هر گاه ستارگان بروند، 
برای آسمان حوادثی پديد 
خواهد آمد که وعده آمدن 

آن داده شده است. من نيز 
مايه امان اصحابم هستم. پس 
هر گاه بروم، برای اصحابم 
حوادثی روی خواهد داد 

که وعده آمدن آن داده شده 
است و اصحابم، مايه امان 
اّمتم هستند. پس هر گاه 

اصحابم بروند، برای اّمتم 
حوادثی روی خواهد داد که 
وعده آمدن آن، به آنان داده 

شده است.
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)نیز( از او خشــنود شــدند...«
پــروردگار جهــان فضیلــت و برتــری یــاران 
پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم را در آیــات 
متعــددی بیــان کــرده اســت، ولــی در ایــن 
ــه مختصــر ذکــر همــۀ آنهــا مشــکل  مقال

ــم. ــا می کن ــدر اکتف ــن ق ــه همی ــت. ب اس
ــاران  ــت ی ــری و فضلی ــارۀ برت ــون درب اکن
ــه  ــی الل علی جــان فشــان رســول الل صل
و ســلم کــه در احادیــث نبــوی آمــده، 

ــت. ــم داش ــاره ای خواه اش
رســول خــدا صلــی الل علیــه و ســلم 
ــوده  ــم فرم ــه رضی الل عنه ــارۀ صحاب درب
ــت  ــذي بعث ــرن ال ــي الق ــر أمت اســت: »خی
فیهم...«.)مســلم،١964( ترجمــه: »بهتریــن امــت 
مــن، کســانی هســتند کــه در میــان آنــان 

ــدم«. ــه ش ــوث و برانگیخت مبع
از ابوســعید خــدری رضــی الل عنــه روایــت 
ــه  ــی الل علی ــول الل صل ــه رس ــت ک اس
ــْو  ــبُّوا أَْصَحابِــي، َفلَ وســلم فرمــود: »ال تَُس
أَنَّ أََحَدُکــْم أَنَْفــَق ِمْثــَل أُُحــٍد َذَهًبــا َمــا بَلـَـَغ 

ــُه«. )مســلم، 3470( ــْم َوال نَِصیَف ــدَّ أََحِدِه ُم
ــد.  ــنام ندهی ــرا دش ــاب م ــه: »اصح ترجم
ــوه  ــدازۀ ک ــه ان ــر یکــی از شــما ب ــرا اگ زی
احــد طــا انفــاق کنــد، بــا یــک یــا نصــف 
مــّدی کــه اصحــاب مــن انفــاق می کننــد، 

ــد«. ــری نمی کن براب
ــرده از پــدرش روایــت می کنــد، کــه  ــو ب اب
گفــت : »صلینــا مــع رســول الل  صلــی الل 
ــو جلســنا حتــی  علیــه و ســلم ثــم قلنــا: ل
نصلــي معــه العشــاء قــال: فجلســنا فخــرج 
ــا  ــا: ی ــا؟ ُقلَْن ــم ههن ــا زلت ــال: م ــا فق علین
َرُســوَل اللِ، َصلَّْیَنــا معــَك الَمْغــِرَب، ُثــمَّ ُقلَْنا: 
نَْجلـِـُس حتَّــی نَُصلِّــَي معــَك الِعَشــاَء، قــاَل: 
ــُه  ــَع َرأَْس ــْم- قــاَل: َفَرَف ــْنُتْم -أَْو أََصْبُت أَْحَس
ــا َیْرَفــُع َرأَْســُه  ــَماِء، َوکاَن َکثِیــًرا ممَّ إلــی السَّ
ــَماِء،  ــَماِء، َفقــاَل: النُُّجــوُم أََمَنــٌة لِلسَّ إلــی السَّ
َفــإَِذا َذَهَبــِت النُُّجــوُم أتــی الســماء مــا توعد 
ــی  ــت أت ــإذا ذهب ــي ف ــة ألصحاب ــا أمن و أن
ــة  ــي أمن ــدون و أصحاب ــا یوع ــي م أصحاب
ألمتــي فــإذا ذهــب أصحابــي أتــی أمتــي 

ــا یوعــدون«. )مســلم، ٢53١( م
نمــاز مغــرب را بــا رســول خــدا صلــی الل 
ــم:  ــپس گفتی ــم، س ــلم خواندی ــه وس علی
ــم.  ــا او بخوانی ــا عشــا را ب ــر بنشــینیم ت اگ

ــه و ســلم تشــریف  ــر  صلــی الل علی پیامب
آوردنــد، فرمودنــد: تــا کنــون اینجا هســتید؟ 
ــه  ــی الل علی ــدا صل ــم: ای رســول خ گفتی
و ســلم نمــاز مغــرب را بــا شــما خواندیــم، 
ســپس گفتیــم نمــاز عشــاء را هــم بــا شــما 
بخوانیم،)بعــد بــه خانــه برویــم(. آن حضرت  
صلــی الل علیــه و ســلم فرمــود: کار خوبــی 
انجــام دادیــد یــا فرمــود: کار درســتی انجام 
ــی  ــرت صل ــت: آن حض ــد. راوی گف دادی
الل علیــه وســلم بــه ســوی آســمان نــگاه 
کردنــد. معمــوال ایــن عمــل را بســیار انجام 
می دادنــد. ســپس فرمودنــد:  ســتارگان، 
مایــه امــان آســمان اند. پــس هــر گاه 
ــی  ــمان حوادث ــرای آس ــد، ب ــتارگان برون س
ــدن آن  ــده آم ــه وع ــد ک ــد آم ــد خواه پدی
ــان  ــه ام ــز مای ــن نی ــت. م ــده اس داده ش
ــروم،  ــر گاه ب ــس ه ــتم. پ ــم هس اصحاب
ــد داد  ــی روی خواه ــم حوادث ــرای اصحاب ب
ــت و  ــده اس ــدن آن داده ش ــده آم ــه وع ک
اصحابــم، مایــه امــان اّمتــم هســتند. پــس 
هــر گاه اصحابــم برونــد، بــرای اّمتــم 
حوادثــی روی خواهــد داد کــه وعــده آمــدن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــه آن آن، ب
حضــرت عبــدالل بــن مســعود رضی الل عنه 
ــلم را  ــه و س ــی الل علی ــر صل ــاران پیامب ی

ــد. ــی می کن ــه معرف ــن گون ای
ایشــان می گویــد: یــاران محمــد مصطفــی  
ــراد  ــن اف ــلم برتری ــه و س ــی الل علی صل
ایــن امــت هســتند. آنــان، نیکوتریــن 
ــه  ــان از هم ــش آن ــد و دان ــا را دارن قلب ه
بیش تــر اســت. آنــان، کســانی هســتند کــه 
خداونــد متعــال، آنــان را بــرای همراهــی و 
هــم صحبتــی بــا پیامبــرش و بــر پاداشــتن 
دینــش برگزیــد؛ پس فضــل و برتــری آنان 
را بشناســید و راه آنــان را دنبــال کنیــد، کــه 
آنــان بــر هدایــت و راه درســت و مســتقیم 

ــوی، ١/٢١4( ــد. )شــرح الســنة، بغ بودن
ابوزرعةرحمــه الل می گویــد: هــر گاه کســی 
را دیدیــد کــه دربــارۀ یکــی از یــاران پیامبــر  
ــی  ــب جوی ــلم عی ــه و س ــی الل علی صل
می کنــد، پــس یقیــن کنیــد کــه او زندیــق 
ــه و  ــی الل علی ــر صل ــه پیامب ــت. چراک اس
ــز  ــق اســت، ج ــا ح ــزد م ــرآن ن ــلم و ق س
ــول  ــنت رس ــرآن و س ــه ق ــت ک ــن نیس ای

ــیلۀ  ــه وس ــلم ب ــه و س ــی الل علی الل صل
یــاران پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم بــه 
مــا رســیده اســت. آنــان بــا عیــب جویــی از 
ــه  ــد ک ــم می خواهن ــه رضی الل عنه صحاب
گواهــان و حامــان ایــن دو منبــع اســامی 
ــب  ــن و عی ــورد طع ــنت( را م ــرآن و س )ق
ــل  ــنت را باط ــرآن و س ــا ق ــد، ت ــرار دهن ق
ــان  ــود آن ــه خ ــب ب ــن و عی ــد. طع نماین
ــق و  ــان زندی ــون آن ــت، چ ــر اس زیبنده ت
ملحد هســتند. )تهذیــب الکمــال فــی أســماءالرجال، ١9/96(

در ایــن جســتار مختصــر ســعی بــر آن شــد 
ــی الل  ــول الل صل ــاران رس ــف ی ــا توصی ت
علیــه و ســلم را بــه آنچــه کــه در قــرآن و 
ســنت و ســخن بــزرگان دیــن آمــده اســت، 
اشــاره ای گــذرا بنمایــم تــا در راســتای 
ــه  ــردان ب ــن رادم ــی ای ــناخت و معرف ش
ــده  ــان و زن ــه آن ــدا ب ــه انســانی و اقت جامع
ــادت های  ــرۀ رش ــاد و خاط ــتن ی ــه داش نگ
ــن  ــدان ای ــان فرزن ــان در اذه ــی نظیرش ب

ــر داشــته باشــم. امــت قدمــی مثبــت ب
بر اندیشــمندان و نویســندگان و ســخنرانان 
الزم اســت کــه بــا قلــم و ایــراد ســخن در 
ــه معرفــی جایــگاه  عرصه هــای مختلــف ب
ــاع  ــه رضی الل عنهــم و دف ــت صحاب و منزل
ــد  ــی بپردازن ــخصیت های خدای ــن ش از ای
تــودۀ مــردم را بــا زندگــی وکنــش و منــش 
آنــان آشــنا ســازند. پاســخ بعضــی از نادانان 
تاریــخ را بــا صراحــت و قاطعیــت و بــدون 

هیــچ هراســی بدهنــد.
بــر امــت اســامی الزم اســت بــرای 
حفاظــت از کیــان اســام در تربیــت نســلی 
ــن  ــد. و ای ــو ســعی و کوشــش نماین خداج
ابرمــردان را بــه جوانــان ایــن عصــر و 
نســل های آینــده معرفــی کــرده و در عمــل 

ــند. ــا باش ــرآن و ســنت کوش ــه ق ب
بــا امیــد بــه خداونــد متعــال، آینــده از  آن 
ــا  ــود. وم ــد ب ــلمانان خواه ــام و مس اس

ــز. ــی الل بعزی ــک عل ذال
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مقدمه
تشــکیل خانــواده مســاله مــورد تاکیــد 
همــۀ ادیــان الهــی اســت، ازدواج یــک امــر 
فطــری اســت کــه فطــرت و سرشــت بشــر 
ــد و  ــراد ازدواج کنن ــه اف ــد ک اقتضــا می کن
فرزنــدآوری داشــته باشــند تــا نســل بشــر 
ادامــه پیــدا کنــد. قــرآن کریــم اهــل ایمــان 
را دســتور بــه ازدواج داده اســت، حتــی برای 
اینکــه جامعــه خــود را در خصــوص ازدواج 
اهــل ایمــان مســئول بدانــد، دســتور اکیدی 
در قــرآن آمــده اســت:» بــی  همســران خود 
و غامــان و کنیزان درســتکارتان را همســر 
ــان را  ــد آن ــر تنگ دســتند، خداون ــد، اگ دهی
ــرد و  ــد ک ــاز خواه ــش بی  نی از فضــل خوی
ــرم  ــر اک ــدا گشایشــگر داناســت.« پیامب خ
ــه  ــه وســلم  هــم دســتور ب ــی الل علی صل
ــَتَطاَع  ــِن اْس ــد: »َم ــد و فرمودن ازدواج دادن
ــْد  ــْم َیِج ــْن لَ ْج، َوَم ــَزوَّ ــاَءَة َفلَْیَت ــُم الَْب ِمْنُک
ــاٌء« کســی از  ــُه ِوَج ــُه لَ ــْوِم َفإِنَّ ــِه بِالصَّ َفَعلَْی

شــما کــه توانایــی دارد ازدواج کنــد.
 ازدواج کــردن یکــی از مهم تریــن اتفاقاتــی 
اســت کــه در زندگــی هــر فــردی رخ 
می دهــد. تصمیــم گیــری بــرای ایــن 
ــده  ــاس و پیچی ــیار حس ــم بس ــاق مه اتف
ــرای  ــی اســت ب ــه تصمیم ــرا ک اســت، زی

ــر. ــام عم تم

امــا اگــر به هــر دلیلــی در تصمیــم گیری و 
انتخــاب همســر دچــار اشــتباه شــد و ادامــه 
زندگــی و اجــرای احــکام خــدا در زندگــی 
بــرای زوجیــن امــکان پذیــر نبــود، شــریعت 
اســام طــاق شــرعی را مشــروعیت 
ــدا  ــم ج ــن از ه ــا زوجی ــت ت ــیده اس بخش
شــوند و بتواننــد زندگــی جدیــدی تشــکیل 
می فرمایــد:  خداونــد  چنانکــه  دهنــد. 
»الطــاق مرتــان فامســاك بمعــروف او 
تســریح باحســن و ال یحــل لکــم ان تاخذوا 
ممــاء اتیتموهــن شــیا اال ان یخافــا اال یقیما 
حــدود الّل فــان خفتــم اال یقیمــا حــدود الّل 
فــا جنــاح علیهمــا فیمــا افتــدت بــه تلــك 
حــدود الّل فــا تعتدوهــا و مــن یتعــد حدود 

الّل فاولئــك هــم الظلمــون«
ــا  ــار ی ــار اســت و پــس از دو ب طــاق دو ب
نگهــدارى بــه شایســتگی و یــا رهــا کــردن 
بــا احســان و شــما را نرســد کــه چیــزى از 
ــر  ــد، مگ ــد بگیری ــان داده ای ــه زن ــه ب آنچ
آنکــه بدانیــد کــه حــدود خــدا را بپــا نمــی 
ــن صــورت در آنچــه زن  ــه در ای ــد، ک دارن
بــه عــوض خویــش دهــد گناهــی بــر آنــان 
ــت، از آن  ــدا اس ــدود خ ــن ح ــت، ای نیس
تجــاوز نکنیــد و کســانی کــه از حــدود خــدا 

تجــاوز کننــد، ســتمکارانند.
ــوم و  ــده ای ش ــروزه پدی ــفانه ام ــا متاس ام

ــفانه  ــی و متاس ــع غرب ــاک در جوام خطرن
ــده اســت  ــود آم کشــورهای اســامی بوج
کــه مخالــف آیــات و احادیــث اســت بدیــن 
صــورت کــه زوجیــن بــا آگاهــی بــه اینکــه 
نمی تواننــد حقــوق یکدیگــر و احــکام الهی 
را در زمینــه زندگــی مشــترک رعایت کنند، 
بــاز هــم بــه ایــن زندگــی بــه نــگاه ظاهــر 
ــت و  ــچ عام ــا هی ــد ام ــی دهن ــه م ادام
ــی  ــترک در زندگ ــی مش ــانه ای از زندگ نش
آنهــا دیــده نمی شــود. کــه بــه ایــن پدیــده 
ــه  ــی گفت ــا طــاق عاطف طــاق ســفید ی

می شــود.
ــه موضوعــی  ــا ب در ایــن نوشــتار برآنیــم ت
بپردازیــم کــه این روزهــا در کشــورما به آن 
ــی  ــه می شــود و صحبت های بیشــتر پرداخت

را در ایــن زمینــه می شــنویم. 
ــی  ــفید( زمان ــاق س ــی )ط ــاق عاطف ط
ــار  ــرد در کن ــه زن و م ــد ک ــاق می افت اتف
ــی  ــد، ول ــی می کنن ــه ســردی زندگ ــم ب ه
نمی کننــد.  قانونــی  طــاق  تقاضــای 
ــه  ــدگاه منفــی جامع ــا دی ــد ی داشــتن فرزن
ــل عــدم طــاق  ــد دلی ــه طــاق می توان ب
قانونــی باشــد. طــاق عاطفــی در واقــع اوج 
نادیــده گرفتــن زندگــی مشــترک بیــن زن 

ــرد اســت.  و م
ــا  اگــر در ایــن زمینــه ســواالتی داریــد و ی

طالق سفید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدظاهرفقهی
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ــه  ــه چ ــفید ب ــاق س ــد ط ــا نمی دانی دقیق
پدیــده ای در جامعــه مــا اشــاره دارد، در 
ایــن نوشــتار همــراه مــا باشــید. امیدواریــم 
کــه اطاعــات ارائــه شــده بتوانــد تــا حــد 
ــی  ــش های ذهن ــخگوی پرس ــادی پاس زی

شــما باشــد.

طالق سفید
زمانــی کــه شــما تصمیــم می گیریــد 
ــد  ــع متعه ــد، در واق ــی ازدواج کنی ــا کس ب
ــر در  ــر عم ــا آخ ــان ت ــوید از آن زم می ش
ــته  ــترکی داش ــی مش ــرد زندگ ــار آن ف کن
باشــید تــا در بســیاری از شــرایط همــراه و 

یــاور شــریک تان باشــید.
ــی،  ــی رابطــه عاطف ــی مشــترک یعن زندگ
یعنــی اهــداف مشــترک، یعنــی تعهــد 

ــر و... ــه همس ــی ب جنس
ایــن  بخش هــا،  از  یکــی  در  هــرگاه 
همراهــی از بیــن بــرود رابطه زناشــویی زن 
و مــرد بــا مشــکل روبــرو می شــود. گاهــی 
در نقطــه ای از زندگــی زن و شــوهر تصمیم 
بــه جدایــی و طــاق می گیرنــد، ولــی 
ــدارد(  در مــواردی )کــه ایــن آمــار کمــی ن
طــاق در شناســنامه ثبــت نمی شــود. 
بلکــه طاقــی اســت کــه می تــوان در 
نحــوه زندگــی زن و شــوهر مشــاهده نمود.

ایــن طــاق در هیــچ یــک از دفاتــر ثبــت 
احــوال ثبــت نگردیــده اســت، ولــی زندگــی 
مشــترک هــم هیــچ گونــه عائــم و نشــانۀ 
زندگــی زناشــویی ســالم و بــا کیفیــت را نیز 

ندارد.

علت طالق سفید
یکــی از مهم تریــن دالیــل طــاق عاطفــی 
عــدم رضایــت زوجیــن از زندگــی زناشــویی 
اســت. شــناخت زوجیــن از یکدیگــر و 
برطــرف کــردن مشــکات می توانــد مانــع 
طــاق عاطفــی آنهــا شــود. در ایــن نوشــته 
بــه برخــی از اســباب نارضایتــی زوجیــن از 

ــم: ــاره می کنی ــر اش یکدیگ

عدم تأمین نیازهای عاطفی
یکــی از فلســفه های ازدواج تامیــن نیازهای 
ــه آرامــش  ــن و در نتیجــه ب عاطفــی زوجی

رســیدن اســت. خداونــد مــی فرمایــد:
»َوِمــْن آَیاتـِـِه أَْن َخلـَـَق لَُکــْم ِمــْن أَنُْفِســُکْم 
أَْزَواًجــا لَِتْســُکُنوا إِلَْیَهــا َوَجَعــَل بَْیَنُکــْم 
لـِـَك َلَیــاٍت لَِقــْوٍم  ًة َوَرْحَمــًة ۚ إِنَّ ِفــي َذٰ َمــَودَّ

ــُروَن« َیَتَفکَّ
ــات )لطــف( او آن اســت  ــاز یکــی از آی و ب
کــه بــرای شــما از جنــس خودتــان جفتــی 
بیافریــد کــه در کنــار او آرامــش یافتــه و بــا 
هــم انــس گیریــد و میــان شــما رأفــت و 
مهربانــی برقــرار فرمــود. در ایــن امــر نیــز 
ــم و  ــه ای )از عل ــردم بافکــرت ادل ــرای م ب

حکمــت حــق( آشــکار اســت.
بــرآورده نشــدن این نیــاز موجــب نارضایتی 
زوجیــن و در نتیجــه جدایی  طاق رســمی 

ــردد. یاطــاق عاطفی می گ

رفتارهای خشونت آمیز
ــران  ــا همس ــاری ب ــک رفت ــه نی ــام ب اس
ــند و  ــار ناپس ــت و از رفت ــرده اس ــد ک تاکی
خشــونت آمیــز منــع کــرده اســت. خداونــد 
مــی فرمایــد: »َوَعاِشــُروُهنَّ بِالَْمْعــُروِف« بــا 

زنــان بــه نیکــی رفتــار کنیــد.
ِخَیاُرُکــْم   « فرمودنــد:  اکــرم  پیامبــر  و 

ُخُلًقــا« لِنَِســائِِهْم  ِخَیاُرُکــْم 
بهتریــن شــما کســانی هســتند کــه بهترین 
اخــاق را بــا زن هــای خــود داشــته باشــند. 
ــی  ــی در زندگ ــای دین ــن توصیه ه ــر ای اگ
رعایــت نشــود، ســبب تنفــر و جدایــی 

خواهــد گشــت.

عدم گذران وقت با یكدیگر
بایــد بــرای یکدیگــر وقتــی  زوجیــن 
رابطــه  بــرای  و  دهنــد  اختصــاص  را 
ــه  ــر ک ــوند. پیامب ــل ش ــت قائ ــود اهمی خ
ــد،  ــریت بودن ــل بش ــوی کام ــوۀ والگ اس
ــش  ــران خوی ــا همس ــادی را ب ــات زی اوق
می گذراندنــد، بطــوری کــه در روایــات 
متعــددی آمــده کــه پیامبــر صلــی الل 
علیــه و ســلم بــا ام المومنیــن عایشــه 
صدیقــه رضــی الل عنهــا مســابقه دویــدن 

شــتند. می گذا

مسئولیت ناپذیری زن یا مرد
یکــی از وظایــف مهــم زوجیــن در زندگــی 
مشــترک شــناخت مســئولیت و انجــام آن 
ــرد و زن را مســئولیت  ــی م اســت. الل تعال
ــان  ــئولیت آن ــت از مس ــردای قیام داده و ف
ســوال خواهــد نمــود. پیامبــر اســام 

می فرمایــد: 
»کلکــم راع وکلکــم مســئول عــن رعیتــه، 
أال فاألمیــر الــذي علــی النــاس راع علیهم، 
وهــو مســئول عــن رعیتــه، أال وإن الرجــل 
راع علــی أهــل بیتــه، وهــو مســئول عنهم، 
ــا،  ــت بعله ــی بی ــة عل ــرأة راعی أال کل الم

وهــي مســئولة عنهــم«
همــۀ شــما مســئول هســتید و از مســئولیت 
خــود بازخواســت خواهید شــد. امیر مســئول 
اســت و از مســئولیتش ســؤال خواهــد شــد، 
مرد مســئول اســت و از مســئولیتش پرسش 
خواهــد شــد و زن نســبت بــه خانــه و 
ــئولیتش  ــت و از مس ــئول اس ــدان مس فرزن

ســوال خواهــد شــد.
عــدم شــناخت مســئولیت و انجــام نــدادن 
مســئولیت ســبب نارضایتــی زوجیــن و خلل 

در زندگــی مشــترک خواهــد شــد.

زندگی مشترک یعنی 
رابطه عاطفی، یعنی اهداف 

مشترک، یعنی تعهد جنسی به 
همسر و...

هرگاه در یکی از بخش ها، این 
همراهی از بین برود رابطه 

زناشویی زن و مرد با مشکل 
روبرو می شود. گاهی در 

نقطه ای از زندگی زن و شوهر 
تصمیم به جدایی و طالق 

می گیرند، ولی در مواردی 
)که این آمار کمی ندارد( طالق 
در شناسنامه ثبت نمی شود. 
بلکه طالقی است که می توان 

در نحوه زندگی زن و شوهر 
مشاهده نمود.
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نداشتن رابطه جنسی
ــد  یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه می توان
بــه طــاق ســفید بیــن زوجیــن بینجامــد، 
ایــن اســت کــه آنها بــه  هــر دلیلــی نتوانند 

بــا هــم رابطــۀ جنســی داشــته باشــند.

عدم تفاهم و افزایش مشاجره های 
کالمی

از دیگــر عوامــل طــاق ســفید ایــن اســت 
ــر  ــد دیگ ــرد احســاس می کنن ــه زن و م ک
صحبــت همدیگــر را نمی فهمنــد و بــا 
ــد  ــوره در می رون ــن ســخنی از ک کوچکتری
دیگــری  می کننــد  تصــور  هریکــی  و 
می خواهــد وی را تخریــب شــخصیتی و یــا 

ــد. ــی کن زور گوی

عدم روابط گرم و صمیمی
مثــًا در مــواردی مشــاهده شــده اســت که 
زن و شــوهر دیرزمانــی اســت کــه ســر یک 
میــز بــا هــم غــذا نخورده انــد و یــا اینکــه 
ــا  ــد. ی ــافرت نرفته ان ــه مس ــت ب مدت هاس
ــوع  ــوص موض ــته در خص ــون گذش همچ
مشــترکی کــه مــورد عاقــه هــردوی 
ــا هــم مکالمــه ای نداشــته اند.  ــود، ب آنهــا ب
ــه و  ــی الل علی ــول الل صل ــه رس درحالیک
ســلم در زندگــی شــخصی خویــش روابــط 
بســیار صمیمــی و گرمــی بــا ازواج مطهرات 
داشــتند و در حدیثــی پیامبــر ، ایجــاد رابطــه 
صمیمــی زوجیــن را باعــث ثــواب دانســتند 

ــد: و فرمودن
»إِنَّ الُْمْؤِمــَن لَُیؤَجــُر ِفــي ُکلِّ َشــْيٍء َحتَّــی 
ِفــي اللُّْقَمــِة َیْرَفُعَهــا إِلـَـی ِفــي اْمَرأَتـِـِه« مرد 
مؤمــن در هــر چیــز پــاداش داده می شــود، 
ــان  ــه ده ــرا ب ــه آن ــه ای ک ــی در لقم حت

ــد. ــرش می کن همس

عدم احساس امنیت
یکــی از مهم تریــن اتفاقاتــی کــه در زندگی 
ــت  ــن اس ــد ای ــالم رخ می ده ــویی س زناش
ــاس  ــر احس ــار یکدیگ ــن در کن ــه طرفی ک
خوشــایندی دارنــد و تــا حــد زیــادی 
ــته  ــاد داش ــر اعتم ــه یکدیگ ــد ب می توانن
باشــند و از کنــار هــم بــودن لــذت ببرنــد.

احســاس امنیــت باعث می شــود کــه تمامی 
ــو  ــر بازگ ــه یکدیگ ــان را ب ــای خودش رازه
کننــد و از هــم طلــب کمــک نماینــد. امــا 
ــر  ــفید رخ داد، دیگ ــاق س ــه ط ــی ک زمان
خبــری از رازگویــی و اعتمــاد بــه هــم وجود 
نخواهــد داشــت و نســبت بــه هم احســاس 

غریبــی می کننــد.
 

طــالق ســفید چه آســیب هایــی را 
بــه خانــواده وارد می ســازد؟

کــه  آســیب هایی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــن  ــا دارد ای ــرای خانواده ه طــاق ســفید ب
ــاری  ــد و ب ــی و بی بن ــه بی اخاق ــت ک اس
در خانــواده بــه وجــود می آیــد. و بــه تعبیــر 
قــرآن،  نمی تواننــد حــدود و احــکام الهــی 
ــد. در  ــت کنن ــترک رعای ــی مش را در زندگ
ــه زن  ــه ب ــردی ک ــد م ــور کنی ــع تص واق
خــود احساســی نــدارد، بــرای رفــع نیازهای 
جنســی خــود وارد رابطه هــای فرازناشــویی 
ــود  ــب می ش ــر موج ــن ام ــود و همی می ش
طــرف دیگــر رابطــه، یعنــی زن بــه جهــت 
ــه  ــن اجــازه را ب عــدم تعهــد همســرش ای
خــود بدهــد کــه خــود او نیــز وارد رابطه ای 
شــود تــا بــه نوعــی تافــی کار همســرش 
را انجــام دهــد و یــا اینکــه بــرای پرکــردن 
خــأ روانــی و روحــی خــود از مــردی 
از همســرش کمــک بگیــرد. در  غیــر 
ــن  ــم بچه هــای ای ــی می بینی ــن مواقع چنی
خانــواده بــا آســیب هایی جــدی روبــرو 

ــود. ــد ب خواهن
یکــی دیگــر از تبعــات و  آســیب هاى 
ــراری شــدن زوجیــن از  طــاق عاطفــی ف

ــت. ــه اس خان
در ایــن خانواده هــا افــراد نســبت بــه خانــه 
ــند را  ــته باش ــد داش ــه بای ــی ک ــود حس خ
ندارنــد. همــۀ افــراد خانــواده بــه هــر نحوی 
می خواهنــد زمــان کمتــری را در خانــه 

ســپری کننــد.
ــی از  ــکوت خال ــی روح و س ــرد، ب ــو س ج
شــور و نشــاط در خانــه حاکــم اســت و ایــن 
ــا در  ــد. بچه ه ــراری می ده ــه را ف ــو هم ج
ایــن خانــه هیــچ حــس امنیــت و آرامشــی 
دریافــت نمی کننــد و بیشــتر تمایــل دارنــد 
وقــت خــود را بیــرون از خانــه و با دوســتان 

خــود بگذراننــد؛ جامعــه ناامــن آمــاده 
پذیــرش ایــن افــراد اســت و متاســفانه ایــن 
بچه هــا تمایــل بــه اســتفاده از موادمخــدر، 
ــام  ــروع و انج ــالم و نامش ــای ناس ارتباط ه
نشــان  غیرعــرف  و  خــاف  کارهــای 
می دهنــد و هــم بــه خــود و هــم بــه 

ــد. ــیب وارد می کنن ــه آس جامع
ــود  ــردگی و در خ ــار افس ــز دچ ــی نی برخ
چنیــن  مســلما  و  می شــوند  فرورفتــن 
ــکیل  ــود و تش ــده خ ــرای آین ــی ب بچه های
یــک زندگــی جدیــد هیــچ الگوی مناســبی 
ــز در  ــا نی ــاید آن ه ــته  و ش ــش رو نداش پی
آینــده دچــار مشــکل پــدر و مادرهــای خود 

ــوند. ش
امــری  را  ازدواج  کــه  کشــورهایی  در   
برایشــان  و طــاق  می داننــد  مقــدس 
نوعــی شکســت تلقــی می شــود، آمــار 
ــا  ــن معن ــاد اســت. بدی طــاق عاطفــی زی
ــی و رســوایی  ــرس بدنام ــن از ت ــه زوجی ک
ــه زندگــی مشــترکی می دهنــد کــه  ــن ب ت
هیــچ عاطفــه و احساســی بــه شریک شــان 
ندارنــد و صرفــاً زیــر یــک ســقف یکدیگــر 

ــد. ــی کنن ــل م را تحم
ــۀ راه  ــی و ارائ ــاق عاطف ــه ط ــن ب پرداخت
حــل بــرای بــرون رفــت از آن متاســفانه در 
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کشــورهای جهــان ســومی در اولویــت قــرار 
ــدارد و زوجیــن نیــز خودشــان در پــی راه  ن

چــاره ای نیســتند.

نتیجه گیری
درجوامــع مختلــف در مــورد طــاق قانونــی 
آمــار و اطاعــات زیــادى در دســت اســت 
ــون  ــی چ ــاق عاطف ــه ط ــبت ب ــا نس ام
عمومــاً مخفــی و پوشــیده اســت آمــاری در 
ــه گفتــه کارشناســان  دســت نیســت امــا ب
خانــواده آمــار طــاق عاطفــی بــه مراتــب 
از آمــار طــاق قانونــی بیشــتر اســت از این 
ــواده  رو بایــد راه چــاره ای اندیشــید تــا خان
هــا و جوامــع اســامی در محیطــی ســالم 
ــار هــم زندگــی کننــد  ــا کیفیــت در کن و ب
ــدن و  ــده آل، متم ــه ای ای ــوان جامع ــا بت ت
پیشــرفته ســاخت. بنابرایــن ســعی شــده تــا 
ــا  ــی از راهکاره ــه بعض ــمت ب ــن قس در ای
بــرای بــرون رفــت از این معضــل اجتماعی 

پرداختــه شــود.
آگاهی بخشی :

طــاق  گرفتــار  خانواده هایــی  عمومــا 
عاطفــی می شــوند کــه از مســائل دینــی و 

ــی  ــذا یک ــد، ل ــر بی اطاع ان ــوق یکدیگ حق
ــی  ــاق عاطف ــگیری از ط ــای پیش از راه ه
ــق  ــن از طری ــه زوجی ــی ب ــی بخش آگاه
ــخنرانی ها  ــب، س ــات، کت ــانه ها، مج رس

ــت. ــره اس و غی
ــای  ــالح معیاره ــر دادن و اص تغیی

ــر:  ــاب همس انتخ
طبــق فرمایــش پیامبــر صلــی الل علیــه و 
ــای  ــر، معیاره ــاب همس ــرای انتخ ــلم ب س
مختلفــی مــد نظــر گرفتــه می شــوند کــه 
عمومــاً معیارهــای ظاهــری و گذرایــی 
اســت و بــه معیارهــای دینــی کمتــر توجــه 
می شــود. توجــه بــه معیارهــا و ارزش هــای 
ــه  ــتر ب ــدن بیش ــک ش ــث نزدی ــی باع دین
ــن  ــوق زوجی ــت حق ــن و درنتیجــه رعای دی
می گــردد. پیامبــر فرمودنــد: »ُتْنَکــُح الَمــْرأَُة 
أِلَْربـَـٍع: لَِمالَِهــا َولَِحَســبَِها َوَجَمالَِهــا َولِِدینَِهــا، 

ــَداَك« ــْت َی ــِن، تَِربَ ی ــَذاِت الدِّ ــْر بِ َفاْظَف
زن بخاطــر چهــار چیــز بــرای نــکاح 
انتخــاب می شــود: بــرای مالــش، نســبش، 
زیبایــی اش و دینــش. پــس زن دیــن دار را 

ــن . ــاب ک انتخ
مشاوره:

از مهم تریــن راهکارهــا بــرای درمــان 
ــن،  ــان طرفی ــی می ــاق عاطف ــکل ط مش
مراجعــه بــه مشــاور و طــی کردن جلســاتی 
بــرای معالجــه فــردی جهــت درمــان 
روحــی و روانــی و جلســاتی بــرای معالجــه 
دو نفــره بــا حضــور طرفیــن جهــت ترمیــم 

ــا اســت. ــن آن ه ــط بی رواب
پایین آوردن توقعات از یكدیگر:

راه حــل دیگــر، پاییــن آوردن توقعاتی اســت 
کــه زوجیــن از یکدیگــر دارنــد، آن هــا بایــد 
بــه یکدیگــر بفهماننــد کــه در هر شــرایطی 
ــات  ــر از توقع ــرای او مهم ت ــرد ب ــود ف خ
طرفیــن اســت، همیــن بــه طــرف مقابــل 
ــان می بخشــد. احســاس آرامــش و اطمین

ــن را از  ــاال، زوجی ــات ب ــه توقع ــی ک در حال
یکدیگــر جــدا می کنــد و باعــث ســوء 
تفاهماتــی غیــر واقعــی میــان آن هــا 
می شــود. بایــد اوضــاع را بــه گونــه ای 
تغییــر دهنــد کــه دو طــرف احســاس کننــد 

ــد. ــه کنن ــر تکی ــه یکدیگ ــد ب می توانن

اصــالح ســن ازدواج و کاهــش 
ــنی: ــالف س اخت

بــرای ازدواج در اکثــر مــوارد بایــد ســن مرد 
ــاف  ــن اخت ــی ای ــد، ول ــتر باش از زن بیش
ســن نبایــد از 7 تــا ١0 ســال بگــذرد؛ زیــرا 
ــای  ــا دو دنی ــان ب ــرایط دو انس ــن ش در ای
ــم  ــی از ه ــه زندگ ــف و در دو مرحل مختل
ــی از  ــلماً درک صحیح ــد و مس ــرار دارن ق

ــد. ــای هــم ندارن دنی
ــر  ــاد اگ ــال زی ــه احتم ــال ب ــور مث ــه  ط ب
مــردی کــه 35 ســال دارد بــا خانمــی 
کــه ٢٢ ســال دارد ازدواج  کنــد، ایــن دو 
ــد ســال کــه از زندگــی بگــذرد  ــد از چن بع
ــا و  ــدام نیازه ــه می شــوند هرک ــازه متوج ت
خواســته های متفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد.

هیجــان  و  شــور  می خواهــد  تــازه  زن 
جوانــی را تجربــه کنــد، ولــی مرد ایــن دوره 
ــش  ــد در آرام ــرده و می خواه ــپری ک را س
بیشــتری زندگــی کنــد و اینجاســت کــه از 
هــم فاصلــه می گیرنــد و هرکــدام غــرق در 
دنیــای خــود هســتند و در نتیجــه زندگــی 
مشــترک آنــان یــا بــه طــاق رســمی و یــا 

ــود. ــم می ش ــی خت ــاق عاطف ط
ــ

منابع:
قرآن کریم

صحیح بخاری
صحیح ابن ابان

االدب المفرد
مستخرج ابی عوانه

مشکاة المصابیح
ــه  ــل و شــرایط فصلنام ــه طــاق عاطفــی عل مقال

ــران بررســی مســایل اجتماعــی ای
مقالــه گســترش پدیــده طــاق عاطفــی در جامعــه 

در ســایت فارســی نیــوز 
اینترنت
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بــی آزار.  و  بی خــار  جهادیســت  حــج؛ 
ــل، و  ــن عم ــت، برتری ــن حال ــج زیباتری ح

الهیســت. هدیــه  پاک تریــن 
 حضــرت ابــو هریــره رضــی الل عنــه روایــت 
می کنــد: از رســول خــدا پرســیدند؟ برتریــن 
ــه  ــد: ایمــان ب ــدام اســت؟ فرمودن اعمــال ک

خــدا و پیامبــر او.
 دوبــاره ســوال شــد؟ پــس از ایمــان بــه خــدا 
و رســولش، کــدام عمــل نــزد خــدا از همــه 
پســندیده تر اســت؟ رســول مکــرم فرمودنــد: 
ــار ســوم ســوال  ــرای ب ــدا. ب ــاد در راه خ جه
کردنــد کــه پــس از ایمــان بــه خــدا و پیامبــر 
و جهــاد در راه خــدا؟ فرمودنــد: حــج مقبــول. 

) بخــاری و مســلم (

ــه  ــت ک ــده اس ــز  آم ــر نی ــی دیگ در حدیث
ــراد  ــاد اف ــج؛ جه ــد: ح ــدا فرمودن ــر خ پیامب

ــائی ( ــت. ) نس ــان اس ــوان و زن ــن، نات مس
ــه  ــج از هم ــام ح ــان در ای ــلمانان جه مس
ــه کهــن  ــه ســوی بیــت عتیــق و خان جــا ب
روی می آورنــد. خانــه ای کــه خداونــد آن 
ــی و   ــز گردهمای ــب و مرک ــه گاه و قط را قبل
پناهــگاه انســانیت قرار داده اســت. مســلمانان 
جهــان اعــم از کوچــک و بــزرگ، زن و مــرد، 
ــاده و ســواره، از هــر ســو  ســفید و ســیاه، پی
ــه  ــای برهن ــا پ ــا و خشــکی، ب ــار، دری و  کن
و عریــان، فرمانبــردار و لبیک گویــان تهلیــل 
و تکبیــر و تســبیح گویــان، خالصانــه و 
مخلصانــه، امیــدوار بــه رحمــت الهــی و 
ــه ی  ــوی خان ــه س ــذاب او، ب ــان از ع ترس

ــد. ــن روان و دوانن که
ــااًل  ــوَك ِرَج ــجِّ َیأُْت ــاِس بِالَْح ــي النَّ َوأَذِّن ِف
َوَعلَــٰی ُکلِّ َضاِمــٍر َیأْتِیــَن ِمــن ُکلِّ َفــجٍّ 

) حــج/۲۷ ( َعِمیــٍق. 
ــا  ــدا درده ت ــج ن ــه ح ــردم ب ــان [ م و در ]می
پیــاده و ]ســوار[ بــر هــر شــتر الغــرى، از هر 

راه دورى رهســپارند .

در واقــع ایــام حــج، ایامی ســت ســراپا 

تــاش و کوشــش، انــرژی و نیــروی ایمانــی. 
ــع  ــام مناف ــام؛ ای ــن ای ــری دیگــر ای ــه تعبی ب
ــروی  ــارت، نی ــب و تج ــا کس ــادی ب اقتص
سیاســی بــا رایزنــی و تبــادل آرا، تــوان 
ــروی  ــرادری، و نی ــا دوســتی و ب اجتماعــی ب

ــت. ــا اس ــر و دع ــا ذک ــوی ب معن
ِ ِفــي  َِّیْشــَهُدوا َمَناِفــَع لَُهــْم َوَیْذُکــُروا اْســَم اللَّ ل
ْعُلوَمــاٍت َعلـَـٰی َمــا َرَزَقُهــم مِّــن بَِهیَمِة  أَیَّــاٍم مَّ
اأْلَنَْعــاِم ۖ َفُکُلــوا ِمْنَهــا َوأَْطِعُموا الَْبائـِـَس الَْفِقیَر. 

) حــج/۲۸ (

ــد، حضــور  ــا در منافعــی کــه دارن ترجمــه: ت
یابنــد و نــام خــدا را در روزهایــی معلــوم بــر 
ــان  ــه آن ــه ب ــتی ک ــال گوش ــان ح چهارپای
روزى داده اســت، یــاد کننــد. پــس از آن 

ــد. ــوا بخورانی ــده بین ــه درمان ــد و ب بخوری
بــدون شــک حــج کانــون طاعــات و عبــادات 

و سرچشــمه ی نیکی هاســت. امــا چگونــه؟
ــه  ــج پای ــر پن ــام ب ــد اس ــه می دانی چنان ک

اســتوار اســت.
ــه ایــن   پیامبــر خــدا در حدیثــی صحیــح، ب
ــاُم  ــَي الِْس ــد: » بُنِ ــاره فرمودن ــب اش مطل
ُ َوأَنَّ  َعلَــی َخْمــٍس: َشــَهاَدِة أَْن ال إِلـَـَه إاِل اللَّ
ــاِء  ــاِة، َوإِیَت ــاِم الصَّ ِ، َوإَِق ــوُل اللَّ ــًدا َرُس ُمَحمَّ

ــاَن «. ــْوِم َرَمَض ، َوَص ــجِّ َکاِة، َوالَْح ــزَّ ال
ــا شــده  ــز بن ــج چی ــر پن ترجمــه: »اســام ب
اســت: نخســت، گواهــی دادن براینکــه 
خداونــد، یکــی اســت و جــز او، معبــود 
ــی الل  ــد صل ــدارد و محم ــود ن ــی وج برحق
ــه  ــه و ســلم رســول خداســت. دوم: اقام علی
نمــاز، ســوم: دادن زکات، چهــارم: ادای حــج، 
پنجــم: روزه گرفتــن مــاه مبــارک رمضــان«. 

ــاری ( ) بخ

خداونــد ســبحان، مســلمان را بــه انجــام این 
ارکان دســتور داده اســت.

 همــۀ مــا مســلمانان از اســرار و رازهــا، از نور 
و برکــت، ثمــره و میــوه ایــن اعمــال بهــره 

می بریــم. 
ــه فضــل و رحمــت  ــه اینجاســت کــه ب نکت

حج کانون طاعات و عبادات و سرچشمه ی نیکی ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجمه:مجلهانوار
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الهــی همــۀ اعمــال مذکــور در حدیــث بــاال، 
ــام حــج یکجــا جمــع شــده اند. در ای

 کلمه ی توحید در حج 
ــام  ــد را در تم ــه توحی ــواره کلم  حجــاج هم
ــد.  ــرار می کنن ــج تک ــک ح ــال و مناس اعم
ــه مســجد الحــرام  ــدای ورود ب ــان ابت از هم
ــاز در  ــواف و نم ــه و ط ــه کعب ــدن خان و دی
مقــام ابراهیــم و ســعی بیــن صفــا و مــروه 
تــا تکــرار آن در نمازهــای پنج گانــه و نوافــل 

ــره. و غی
 نماز 

ثــواب هــر نمــاز فــرض در بیــت الل الحــرام، 
ــر  ــای دیگ ــاز در ج ــزار نم ــا ۱۰۰ ه ــر ب براب

اســت.
و حــج ســرا پــا رکــوع و ســجود و خشــوع و 

خضــوع در برابــر خداونــد اســت.
 حج وسیله ی تقرب به سوی خداست.
 حج جملگی عبادت و استعانت است.

إِیَّاَك نَْعُبُد َوإِیَّاَك نَْسَتِعیُن. ) فاتحه/۵ (
تنهــا تــو را می پرســتیم و تنهــا از تــو یــاری 

ــم. می طلبی
َقاِم إِبَْراِهیَم ُمَصلًّی )بقره/۱۲۵( َواتَِّخُذوا ِمن مَّ

و از »مقام ابراهیم« نمازگاه برگزینید.
 زکات و انفاق 

 از حضــرت بریــده رضــی الل عنــه روایــت 
ــد:  ــدا فرمودن ــول خ ــه رس ــت ک ــده اس ش
انفــاق در حــج، ماننــد انفــاق در راه خداســت. 
هــر درهمــی کــه در حــج انفــاق شــود، برابــر 
بــا انفــاق ۷۰۰ در هــم در غیــر حــج اســت.

 روزه 
روزه گرفتن یکی از اعمال صالح است.

ــد  ــزد خداون ــج ن ــام ح ــک در ای ــال نی  اعم
ــر  ــی پیامب بســیار پســندیده اســت. در حدیث
ــک در  ــال نی ــام اعم ــد: انج ــدا می فرمای خ
هیــچ روزی از روزهــای ســال، بــه ماننــد ایام 

ــت. ــندیده تر نیس ــد، پس ــزد خداون ــج، ن ح
ــاد در راه  ــی از جه ــیدند: حت ــاب پرس  اصح
خــدا! حضــرت فرمودنــد: حتــی  از جهــاد در 
راه خــدا؛ مگــر آن شــخصی کــه بــا مــال و 
جــان خــود از خانــه بیــرون شــود و دیگــر به 

ــاز نگــردد.) بخــاری ( ــه ب خان
روزه گرفتــن در روز عرفــه، )بــرای غیــر 
ــال  ــان س ــاره ی گناه ــبب کف ــاج(  س حج

ــت. ــده اس ــال آین ــل و س قب
 و اما حج پنجمین پایه و ستون 

اسالم 
ــه ای  ــام و فریض ــزرگ اس ــن ب ــج، رک  ح

ــت. ــر اس ــع و فراگی جام
ِ َعلَــی النَّــاِس ِحــجُّ الَْبْیــِت َمــِن اْســَتَطاَع  َولِلَّ

إِلَْیــِه َســبِیًا. ) آل عمــران/۹۷ (
ــر  ــه [ ب ــه ]کعب ــج خان ــد ح ــراى خداون و ب
]عهــده [ مــردم اســت، ]البتــه [ کســی کــه 
بتوانــد ســوى آن راه بــرد. و هــر کــس کفــر 
ــی  ــان ب ــد از جهانی ــد[ کــه خداون ورزد، ]بدان

نیــاز اســت.
رســول مکــرم اســام فرمودنــد: کســی کــه 
ــه جــا آورد و ) در احــرام  ــرای خــدا حــج ب ب
حــج ( جمــاع  نکنــد و فحــش ندهــد، ماننــد 
ــت، از  ــده اس ــد ش ــادر متول ــه از م روزی ک

ــلم ( ــاری و مس ــردد.) بخ ــاز می گ ــج ب ح
در حدیثــی دیگــر پیامبــر صلــی الل علیــه و 
ســلم فرمودنــد: از عمــره تــا عمــره کفــاره ی 
گناهانیســت کــه مابیــن هــر دو عمــره از او 
ــرور جزایــی جــز  ســر زده اســت. و حــج مب
بهشــت در بــر نــدارد. ) بخــاری و مســلم (

لذا در ادای حج باید عجله کرد.
حضــرت ابــن عبــاس در حدیثــی بــه نقــل 
ــجَّ  ــْن أََراَد الَْح ــد: َم ــدا می فرمای ــر خ از پیامب
ـُه َقــْد َیْمــَرُض الَْمِریــُض  ــْل َفإِنَـّ َفلَْیَتَعجَّ

ــُة. ــِرُض الَْحاَج ــُة َوتَْع الَّ ــلُّ الضَّ َوتَِض
کســی کــه اراده ی حــج دارد، در انجــام آن، 
ــما  ــک از ش ــچ ی ــرا هی ــد؛ زی ــه نمای عجل
ــا چــه بیمــاری، مشــکل  ــد کــه او ب نمی دان
و نیــازی مواجــه اســت.) مســند احمــد، بیهقــی، طحــاوی، 

ابــن ماجــه(

امــروزه مــا در عصــری زندگــی می کنیــم که 
مــورد آزمایــش الهــی و دچــار بیماری هــای 
ــته ایم، و  ــا و... گش ــل کرون ــون از قبی گوناگ
امیدواریــم کــه بــزودی  خداوند منــان همه ی 
ــد  ــا را دور بفرمای ــا بیماری ه ــن آزمایش ه ای
تــا دوبــاره بنــدگان بــه ســوی او وخانــه اش 
برگردنــد،  از عبــادات و طاعــات بهــره ببرنــد 
ــد. ــدای آســمان ها سپاســگزاری کنن و از خ

خدایــا مــا را مــورد امتحــان و آزمایــش 
ــده. ــرار ن ــش ق خوی

با و وبا را از ما دور بگردان.
حــج مقبــول نصیبمــان کــن و گناهــان مــا 

را ببخــش.



20

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد / شماره ۱۰ / تابستان ۱۴۰۱

ــر  ــه پیامب ــز ب ــت آمی ــت اهان ــار توئی انتش
اســام حضــر ت محمــد صلــی الل علیــه 
و ســلم و همســر گرامی شــان عایشــه 
صدیقــه رضی الل عنها، توســط ســخنگوی 
رســانه ای حــزب حاکــم هنــد کــه رهبــر آن 
نیــز »نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر ایــن 
کشــور اســت، ســیل گســترده ای از واکنش 
شــبکه های  کاربــران  آمیــز  اعتــراض 
ــث  ــته و باع ــراه داش ــه هم ــی را ب اجتماع
خشــم برخی از کشــورهای مســلمان شــده 
ــت و  ــران، عربســتان، قطــر، کوی اســت. ای
برخــی دیگــر کشــورهای اســامی بــه این 

ــد. ــش نشــان داده ان ــن واکن توهی
معترضــان، ایــن اظهــارات ســخنگوی 
ــد را تجــاوز از  رســانه ای حــزب حاکــم هن
ــد  ــد دارن ــته اند و تاکی ــز دانس ــوط قرم خط
ــه  ــی الل علی ــر صل ــه پیامب ــن ب ــه توهی ک
و ســلم تحــت تأثیــر سیاســت نژادپرســتانه 

ــت. ــلمانان اس ــه مس ــودی« علی »م

پــس از بــاال گرفتــن ایــن اظهــارات 
ــد  توهین آمیــز، منابــع هنــدی اعــام کردن
کــه ســخنگوی حــزب »بهاراتیا جاناتــا« در 

ــار شــده اســت. ــن برکن ــن توهی ــی ای پ
ــه  ای  ــدور بیانی ــا ص ــد ب ــم هن ــزب حاک ح
ــاری ســخنگوی  ــر برکن ضمــن اعــام خب
ــان  ــۀ ادی ــه هم ــا ب ــرد: م ــد ک ــود، تاکی خ
ــی  ــا   ایدئولوژی های ــم و ب ــرام می گذاری احت
ــت  ــده ای اهان ــن و عقی ــر دی ــه ه ــه ب ک

می کنــد، مخالفیــم.
ــور  ــای »نوپ ــز صحبت ه ــن نی ــش از ای پی
شــارما«، ســخنگوی رســمی حــزب هنــدو 
ــا« در یــک  ــا جانات ــی گــرای »بهاراتی و مل
ــراض  ــاد و اعت ــا انتق ــی ب ــه تلویزیون برنام
کشــورهای مســلمان رو بــه رو شــده بــود.

مســلمانان هنــدو ســال هاســت از تبعیــض 
ــادی از  ــدۀ زی ــد و ع ــج می برن ــی رن مذهب
آنــان تــا کنــون قربانــی تجــاوز هندوهــای 
هزارمذهــب  کشــور  ایــن  در  افراطــی 

شــده اند. از طرفــی دیگــر از زمــان روی کار 
ــد  ــدرا مــودی« مســلمانان هن آمــدن »نارن
ــرار  ــتری ق ــار بیش ــت فش ــه روز تح روز ب

ــد. گرفتــه ان
امــا ریشــه ایــن اتفاقــات کجاســت و چــرا 
ایــن همــه ظلــم و اجحــاف بــر مســلمانان 

هنــد مــی رود؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ابتــدا تاریــخ 
ــم. ــرور می کنی ــد را م ــه هن ــام ب ورود اس

ورود اسالم به هند
پیشــینه ورود اســام بــه هنــد از اواخــر قرن 
۱ قمــری )ســده ۷ میــادی( و بــا ســقوط 
شاهنشــاهی ساســانی آغــاز شــد. گســترش 
اســام در دوران ســلطان محمــود غزنــوی 
و تصرفــات وی در پنجــاب ادامــه پیــدا کرد 
و در دوران حکومتــی گورکانیــان هنــد بــه 

اوج خــود رســید.
طبــق نوشــتۀ مورخیــن، هندیــان از همــان 
ســال های اول ظهــور اســام از رخــداد 

ریشه ظلمی که بر مسلمانان هند می رود کجاست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمعآوری:حسینسلیمانپور
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مکــه بــا خبــر می شــوند و در پــی آگاهــی از 
آن بوده انــد. بطــور نمونــه گفته انــد: »راجــه 
ماالبــر پس از مشــاهده شــق القمر شــخصا 
بــه حجــاز آمــده و پــس از ماقات بــا پیامبر 
ــس از  ــرد و پ ــار ک اســام، مســلمانی اختی
زیــارت کعبــه با اجــازۀ پیامبــر اســام برای 
ــا  ــار شــد، ام ــازم ماالب دعــوت اســامی ع
ــر  در راه بازگشــت فــوت کــرد.« امــا بنــا ب
ــور  ــر ظه ــه خب ــی ک ــر وقت ــی دیگ رویات
اســام بــه راجــه ماالبــار رســید وی هیئتی 
نــزد پیامبــر اســام فرســتاد تــا دربــاره دین 
جدیــد پــرس و جــو کننــد و نتیجــه را بــه 
وی گــزارش کننــد. آنهــا وقتــی بــه مدینــه 
رســیدند پیامبــر اســام از دنیــا رفتــه بــود. 
ــر  ــرت ابوبک ــا حض ــدار ب ــس از دی ــا پ آنه
ــاره اســام،  ــه و گفتگــو درب رضــی الل عن
مســلمان شــده و پــس از بازگشــت، مــردم 
ســرزمین خــود را به اســام فراخواندنــد.«)۱( 
ــام در  ــت اس ــوان گف ــی می ت ــور کل بط
ســواحل جنوبــی و جنــوب غربــی هنــد بــه 
ــرد.  ــوذ ک ــلمان نف ــان مس ــطه بازرگان واس
ــا  ایــن تماس هــا موجــب شــد هندی هــا ب
ــه  ــد اســام آشــنا شــوند و ب مذهــب جدی
تدریــج مبلغــان مذهبــی مســلمانان نیــز به 
ــد ســاخته  ــد و مســاجدی در هن ــد آمدن هن
شــد. کــم کــم شــمار هندی های مســلمان 
شــده بــه قــدری رو بــه افزایــش بــود کــه 
حاکــم هنــدی بــرای نــو مســلمانان آنجــا 
قاضــی مســلمان  گمــارد تــا امــور قضایــی 
ــاوت  ــامی قض ــکام اس ــاس اح ــر اس را ب
کنــد. مــع الوصــف ورود اســام بــه شــمال 
ــوب و  ــاف جن ــد بخ ــی هن ــمال غرب و ش
جنــوب غربــی همــراه بــا فتوحات اســامی 

بــوده اســت. 
در زمــان  خلیفــۀ دوم  عمربــن خطــاب رضی 
الل عنــه تــا ایــام  خافــت  عبدالملــک  بــن  
ــه   ــار ســپاهیان  اســام  ب مــروان  چندیــن  ب
ــد و در  ــه  بردن حــدود مکــران  و ســند حمل
مــواردی  برخــی  از بــاد آن  نواحــی  را نیــز 
بــه  تصــرف  درآوردنــد، ولــی  بــر روی  هــم ، 
هیــچ  یــک  از ایــن  اقدامــات  نتیجــۀ قطعــی  

و نهایــی  حاصــل  نشــده  بــود. 
در زمــان ولیــد بــن عبدالملک،حجــاج بــن 
ــراندیب  ــان س ــره، پادش ــی بص ــف وال یوس
ــه  ــف ب ــن یوس ــاج ب ــرای حج ــی ب هدایای
ــه  ــان تاجــر مســلمان کــه ب گروهــی  از زن

ــد.  ــد می ده ــفر بودن ــاز در س ــمت حج س
بــاد کشــتی را بــه ســاحل »دیبــل« 
یکــی از شــهرهای ســاحلی ســند در هنــد 
ــان  ــرد و دزدان، کاالهــا را غــارت و زن می ب
ــاق  ــن اتف ــال ای ــه دنب ــد. ب را اســیر می کنن
حجــاج دامــاد خــود »محمــد بــن قاســم« 
ــه  ــزرگ روان ــپاهی ب ــا س ــال 9٢ ب را در س
ســند می کنــد. وی ابتــدا دیبــل را بــه 
ــاه  ــر پادش ــی آورد. داه ــود در م ــرف خ تص
ــا  ــم آنج ــدۀ عظی ــد و بتک ــند را می کش س
در  و  می کنــد  خــراب  منجنیــق  بــا  را 
از آن  بعــد  آنجــا مســجدی می ســازد. 
اکثــر شــهرهای ســند از جملــه ســربیدس، 
ســاوندری، راور، بیلمــان و سرســت بــا 
صلــح بــه تصــرف مســلمانان در می آیــد و 

در آنهــا مســجد می ســازند. 
ــد  ــه هن ــی ورود اســام ب ــان اصل ــا جری ام
ســه قــرن بعــد و در زمــان ســلطان محمود 
ــود و  ــام می ش ــینش انج ــوی و جانش غزن
ــه مناطــق دیگــر هنــد می رســد.  اســام ب
در قــرن 8 هجــری جمعیــت مســلمانان در 
جنــوب هنــد بســیار گســترده بــوده اســت. 
»ابــن بطوطــه« جهان گــرد مشــهور عــرب 
ــه مناطــق جنوبــی هنــد ســفر می کــرده  ب
و در همــۀ اجتماعــات مســلمانان شــرکت 
ــده  ــرو می ش ــتقبال روب ــا اس ــرده و ب می ک
ــب  ــدو مذه ــاه هن ــنوازه« پادش اســت. »ش
ــیخ  ــت ش ــه دس ــد ب ــر هن ــی از جزای یک
ابوالبــرکات مغربــی مســلمان می شــود. ابن 
بطوطــه گفتــه در ســردر یکــی از مســاجد 
دیــده کــه نوشــته ســلطان احمــد شــنوازه 
بــه دســت شــیخ ابوالبــرکات مغربی اســام 

آورد. 
دالیل افزایش مسلمانان در هند

افزایــش جمعیــت مســلمانان در هنــد 
علت هــای مختلفــی داشــته اســت؛ از جمله 
ــب و کار در  ــارت و کس ــۀ تج ــه زمین اینک
ــوده اســت. از ســویی دیگــر  ــر ب آنجــا بهت
درگیــری و کینــه میــان هندوهــا و بوداییان 
و جینی هــا، و ابطــال عقایــد یکدیگــر 
باعــث گرایــش بــه اســامی می شــد کــه 
از خرافه هــا بــدور بــود و تبلیغــات مســالمت 
آمیــز و یکســان میــان همــۀ طبقــات مردم 
ــردِم  ــد م ــبب می ش ــن س ــرد و همی می ک
ــام  ــوی اس ــه س ــادالت ب ــته از مج خس
ــه  ــی ک ــترین گروه های ــوند. بیش ــذب ش ج

ــی  ــدا بوداییان ــد، ابت ــام می گرویدن ــه اس ب
ــورد آزار و  ــق م ــن مناط ــه در ای ــد ک بودن
ــپس  ــتند، س ــرار داش ــان ق ــاف حاکم اجح
افــرادی از طبقــۀ چهــارم جامعــۀ هنــدو کــه 
از کلیــۀ حقــوق محــروم بــوده و بــه تحمــل 

ــد.  ــور بودن ــا مجب ــخت ترین کاره س
خشونت علیه مسلمانان در هند

ــال ۱۹۴۷  ــد در س ــی هن ــان چندپارگ از زم
ــورد خشــونت  ــن م )۱۳۲۶ شمســی( چندی
مذهبــی علیــه مســلمانان دیــده شده اســت. 
ایــن مــوارد اغلــب در قالــب حمــات 
توســط  مســلمانان  بــه  خشــونت آمیز 
ــوان از  ــه می ت ــدو بوده اســت ک ــاش هن اوب
آن هــا بــه عنــوان خشــونت فرقــه ای بیــن 
جوامــع هنــدو و مســلمان نــام بــرد. از ســال 
۱۹۵۰ )۱۳۲۹ شمســی( طبــق آمــار رســمی 
بیــش از ۱۰۰۰۰ نفــر در خشــونت های 
جمعــی بیــن هندوهــا و مســلمانان کشــته 
ــورد  ــوارد در ۶۹۳۳ م ــن م ــه ای ــده اند ک ش
ــال های ۱۹۵۴  ــن س ــی بی ــونت جمع خش
تــا ۱۹۸۲ )۱۳۳۳ تــا ۱۳۶۱ شمســی( اتفــاق 
ــار  ــی از آم ــا بخش ــن تنه ــت. ای افتاده اس
رســمی قربانیــان خشــونت علیه مســلمانان 
ــر  ــی غی ــی ول ــار واقع ــت. آم ــد اس در هن
رســمی بســیار بیشــتر و فراتــر از ایــن 

ــت. ــزان اس می
ــل  ــد دالی ــوع آزار مســلمانان در هن ــن ن ای
مختلفــی دارد. می شــود گفــت کــه یکــی از 
دالیــل ایــن گونــه اتفاقــات ریشــه در تاریخ 
هنــد دارد. از جملــه ایــن عوامــل تاریخــی 
ــاره  ــبه ق ــح ش ــی از فت ــوان »نارضایت می ت
هنــد توســط مســلمانان در قرون وســطی«، 
»سیاســت هایی کــه توســط اســتعمارگران 
ــور  ــن کش ــرای ای ــا ب ــب راج بریتانی در قال
تعییــن شده اســت« و »جــدا شــدن بخشــی 
از هنــد در قالــب اقلیــت مســلمان بــا عنوان 
حکومــت اســامی پاکســتان کــه بــا جنگ 
و خونریــزی همــراه بوده اســت« را نــام 

بــرد.
بســیاری از محققــان بــر ایــن باورنــد کــه 
چنیــن خشــونت هایی ضــد مســلمانان 
ــی از  ــوده و بخش ــی ب ــزۀ سیاس دارای انگی
ــه  اســتراتژی احــزاب سیاســی ای اســت ک
طرفــدار ملی گرایــی هنــدو هســتند؛ ماننــد 
ــه  ــی( ک ــا )بی ِجی پ ــا جانات ــزب بهاراتی ح
ــران  ــک س ــر تحری ــر اث ــر ب ــات اخی اتفاق
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ــاده اســت.  ــزب افت ــن ح همی
بی ِجی پی چیست و چه می کند؟

ــا  ــَه جَنت ــد )اردو: بهارتی ــردم هن ــزب م ح
 )BJP( ــی ــه اختصــار بی ِجی پ ــا ب ــاری( ی پ
ــت.  ــد اس ــرا در هن ــی ملی گ ــی سیاس حزب
شــاخۀ جوانــان حــزب »بهارتــی جنتــا 
جوبــا مورچــا« اســت. در انتخابــات مجلــس 
۲۰۰۴ حــزب ۸۵۸۶۶۵۹۳ رأی )۲۲, ۱۳۸ 
ــا  ــزب بهاراتی ــرد. ح ــت ک ــی( دریاف کرس
جاناتــا در ســال ۱۹۸۰ تأســیس شــد، طــی 
۲۰ ســال بــه تدریــج از قــدرت چشــمگیری 
ــس از  ــوص پ ــده و بخص ــوردار گردی برخ
واقعــۀ تخریــب مســجد بابــری بــا حمایــت 
ــی  ــت ط ــی توانس ــزب، بی جی پ ــن ح ای
ســال های ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۴ قــدرت را در 
دســت داشــته باشــد. ایــن حــزب همــواره 
ــلمانی  ــتانه و ضدمس ــای نژادپرس گرایش ه
داشــته اســت و همیــن حــزب باعــث 
تخــرب مســجد تاریخــی بابــری و در پــی 
آن کشــته شــدن دســت کــم ٢ هــزار 

مســلمان شــد. 
مسجد بابری و پیشنیه تاریخی آن

مســجد بابـُـری، مســجدی در شــهر آیودیــا 
ــض  ــش فی ــا( در بخ ــا آجودهی ــا ی )آیودهی
آبــاد در ایالــت اوتارپــرادش هنــد در یکصــد 
کیلومتــری شــرق لکنهــو اســت کــه برفراز 
تپــه ای به نــام »رام کــوت« بــه معنــی 
ــجد  ــن مس ــت. ای ــود داش ــه رام« وج »قلع
اوایــل ســده دهــم هجــری/  کــه در 
شــانزدهم میــادی بــه دســتور ظهیرالدیــن 
ــود، در ۱۹۹۲ م/  ــده ب ــا ش ــر بن ــد بابُ محم
افراطــی  ۱۳۷۱ ش. توســط هندوهــای 
تخریــب شــد. آنــان معتقدنــد کــه مســجد 
در محــل زادگاه خــدای آن هــا »رامــا« بنــا 
شــده بــود و پیش تــر معبــدی در آن مــکان 
ــب  ــر تخری ــان باب ــه در زم ــرار داشــته ک ق
شده اســت. مســجد بابــری همیشــه موضوع 
ــا و  ــان هندوه ــن می ــای خونی درگیری ه
ــب  ــش از تخری ــت. پی ــلمانان بوده اس مس
ــر ســر ایــن اختــاف  مســجد، خشــونت ب
ــات  ــرد و مقام ــوران می ک ــی ف ــر از گاه ه
ــا  ــد ی ــاخت معب ــدۀ س ــا وع ــی آن را ب مدن
اســتفاده از ایــن مســجد بــه عنــوان محــل 
عبــادت فــرو می نشــاندند، امــا بــا تخریــب 
مســجد بابــری ناآرامی هــا و درگیری هــای 
ــاد  ــه ابع ــد ک ــاز ش ــدیدی آغ ــدد و ش متع

ــی  ــی و حقوق ــی، سیاس ــی، اجتماع مذهب
ــدود ۲۰۰۰  ــون ح ــت و تاکن ــدا کرده اس پی
نفــر کــه بیشــتر آنــان مســلمان هســتند در 

ــد. ــان باخته ان ــا ج ــن درگیری ه ای
در ۶ دســامبر ۱۹۹۲ م/۱۵ آذر ۱۳۷۱ ش 
بــا وجــود اقدامــات دولتــی بــرای تشــکیل 
مســجد  ملــی،  همبســتگی  اجــاس 
ــه تجمــع ســازمان یافته  ــری مــورد حمل باب
بیــش از ۱۵۰٫۰۰۰ هنــدوی افراطــی قــرار 
ــد ســازمان دهندگان تجمــع  گرفــت. هرچن
تعهــد داده بودنــد کــه بــه مســجد آســیبی 
نمی رســانند امــا ایــن بنــای تاریخــی را بــه 
کلــی تخریــب کردنــد. هندوهــای افراطــی 
ــه  ــد ک ــران کردن ــجد را وی ــی مس در حال
حضــور نیــروی انتظامــی محســوس نبــوده 

اســت.
ناآرامی هــای  عمــل،  ایــن  متعاقــب 
شــدیدی شــکل گرفــت کــه از ســال ۱۹۴۷ 
ــکیل  ــه تش ــر ب ــه منج ــد ک ــیم هن و تقس
ــن  ــد، در ای ــتان ش ــامی پاکس ــور اس کش
ــن  ــا ای ــی ب ــونت های مذهب ــور خش کش

ــود.  ــده ب ــاهده نش ــدت، مش ش
هندوهــا مدعــی هســتند کــه پــس از 
تخریــب در میــان ویرانه هــای مســجد، 
ــط  ــکریت و خ ــان سانس ــه زب ــه ای ب کتیب
و  یازدهــم  در ســده های  کــه  نــاگاری 
ــا  ــراه ب ــود هم ــج ب ــادی رای ــم می دوازده
ــه  ــر ب ــی دیگ ــی قدیم ــش از ۲۶۰ ش بی
ــر  ــت ب ــدی اس ــه تأیی ــد ک ــت آورده ان دس
اینکــه آن محــل بخشــی از معبــد باســتانی 

بوده اســت.
ــهریور ۱۳۸۹ ش  ــپتامبر ۲۰۱۰ م / ش در س
در پــی شــکایت مســلمانان شــاخه لکنهــو، 
دادگاه عالــی الل آبــاد، حکمــی صــادر کــرد 
مبنــی بــر اینکــه زمیــن محوطــۀ مســجد 
بابــری بیــن هندوهــا و مســلمانان تقســیم 
ــه  ــم مجموع ــن حک ــاس ای ــر اس ــود. ب ش
زمین هــای مســجد بابــری بــه ســه بخــش 
تقســیم شده اســت کــه یــک بخــش بــرای 
معبــد هندوهــا و بــرای بت هــای »رام 
الال« کــه در آن محــل نصــب اســت، یــک 
بخــش در مالکیــت هندوهــای »اننموهــی 
در  را  آن  نیــز  هم اکنــون  کــه  آکارا« 
دســت دارنــد و بخــش ســوم بــه مالکیــت 
ــاره مســجد  ــرای ســاخت دوب مســلمانان ب
بابــری اختصــاص داده شده اســت. ایــن 

دادگاه بــا اشــاره بــه ســابقۀ وجــود معبــد در 
ایــن مــکان و تخریــب و ســاخت مســجد 
ــا مــد نظــر  بابــری در دوران هــای بعــد و ب
ــه  ــلمانان نســبت ب ــده مس ــرار دادن عقی ق
عــدم امــکان ســاخت بنایــی دیگر بــه جای 
مســجد، حکم فــوق را صــادر کرده اســت. از 
ســه قاضــی ایــن دادگاه یــک نفر مســلمان 
و دو نفــر هنــدو بودنــد، کــه در جمع بنــدی 
آرا، قاضــی مســلمان و یکــی از دو قاضــی 
ــجد رأی  ــکان مس ــیم م ــه تقس ــدو ب هن
دادنــد و یکــی از قضــات نیــز خواهــان ایــن 
ــا  ــار هندوه ــکان در اختی ــن م ــه ای ــود ک ب
قــرار گیــرد کــه در نهایــت نظــر اکثریــت 

ــد. ــوان رأی دادگاه اعــام گردی ــه عن ب
آخرین تصمیم دادگاه

در ۱۸ آبــان ۱۳۹۸، دادگاه عالــی هنــد 
تصمیــم دادگاه الل آبــاد )که در ســال ۲۰۱۰ 
اتخــاذ شــده و زمیــن را بیــن مســلمانان و 
هنــدو هــا تقســیم شــده بــود( را لغــو کــرده 
ــه صراحــت اعــام کــرد ایــن مســجد  و ب
ــود و  ــده ب ــا ش ــد بن ــک معب ــل ی در مح

ــد! ــی در آن ندارن ــلمانان حق مس
ــام  ــود اع ــم خ ــد در حک ــی هن دادگاه عال
کــرده اســت بــه مســلمانان مقدار مشــابهی 
زمیــن در جــای دیگــری داده خواهــد شــد 

تــا مســجد خــود را در آنجــا بســازند.
ــی  ــی پ ــی ج ــزب ب ــب ح ــن ترتی ــه ای ب
کــه خــود یکــی از عاملیــِن بــه راه افتــادن 
قتــل و کشــتار در درگیرهــا بــود، در زمــان 
حکومــت خــود ســرانجام بــه خواســته خود 
ــجد در  ــاخت مس ــازه س ــدم اج ــی ع یعن

ــری رســید. محــل مســجد باب
تقسیم هند و نفرتی که به بار آورد

ــد  ــدن هن ــه ش ــد تک ــد، چن ــیم هن تقس
بریتانیــا بــه قلمــروی پاکســتان )بعــداً 
جمهــوری اســامی پاکســتان و جمهــوری 
ــداً  ــد )بع ــه هن ــگادش( و اتحادی ــق بن خل
ــت.  ــال ۱۹۴۷ اس ــد( در س ــوری هن جمه
ــگال  ــتان بن ــیم اس ــامل تقس ــیم، ش تقس
هنــد بریتانیــا بــه پاکســتان شــرقی و بنگال 
غربــی )هنــد(، و تقســیم اســتان پنجــاب به 
پنجــاب غربــی )بعــداً پنجــاب پاکســتان و 
ــاب  ــام آباد( و پنج ــت اس ــرزمین پایتخ س
شــرقی )بعــداً پنجــاب هنــد، هاریانــا و 
ــن تقســیم در  ــرادش( شــد. ای ــال پ هیماچ
ــد و  ــخص ش ــد مش ــتقال هن ــون اس قان
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ــی  ــا، یعن ــال راج بریتانی ــه انح ــر ب منج
حکومــت پادشــاهی در هنــد شــد. دو قلمرو 
مســتقل هنــد و پاکســتان بــه طــور قانونــی 
ــود  ــه وج ــب ۱۵ اوت ۱۹۴۷ ب ــه ش در نیم
آمدنــد. ایــن جدایــی باعــث آوارگــی بیــش 
ــا ۲۰ میلیــون نفــر شــد و تخمیــن  از ۱۰ ت
کشته شــده ها از ۱۰۰هــا هــزار نفــر تــا 
ــی  ــن جابجای ــت. از ای ــر اس ــون نف ۱ میلی
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــانی ب انس
بحــران پناهنــدگان در تاریــخ یــاد می شــود 
ــا  ــد صــد هــزار ت ــن چن کــه تلفــات آن بی
دو میلیــون نفــر تخمیــن زده می شــود. 
ــی  ــی و وقایع ــن جدای ــن ای ــت خش طبیع
ــی از  ــاد، فضای ــاق افت ــن آن اتف ــه در حی ک
نفــرت و بدگمانــی را در روابــط میــان هنــد 
ــه وجــود آورد کــه همچنــان  و پاکســتان ب

ــه دارد. ادام
و مهمترین دلیل خشونت ها در هند: 

استعمار پیر انگلیس!
 یکــی از مهمتریــن علــل اختافــات بیــن 
مســلمانان و هندوهــا، سیاســت انگلســتان 
در زمــان اســتعمار خــود در شــبه قــاره 
ــروز  ــن سیاســت ام ــرات ای ــود. ثم ــد، ب هن
نیــز دامــن مســلمانان و هندوهــا را گرفتــه 
اســت. بــرای پیــدا کــردن دســت سیاســت 
ــد دو قــرن  انگلســتان در ایــن اتفاقــات بای
بــه عقــب برگردیــم؛ یعنــی بــه زمانــی کــه 

ــود. ــتان مســتعمره انگلســتان ب هندوس
در ســال ۱۸۵۷ میــادی، مــردم بومــی 
هنــد )هندوهــا و مســلمانان( علیه اســتعمار 
ــد  ــی زدن ــی مل ــه قیام انگلســتان دســت ب
ــرکوب  ــتان س ــت انگلس ــط دول ــه توس ک
ــد  ــلمانان هن ــتان مس ــت انگلس ــد. دول ش
ــت.  ــام می دانس ــن قی ــی ای ــل اصل را عام
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــن رو تم از ای
تضعیــف گروه هــای مســلمان بــه کار بــرد؛ 
از اخراج مســلمانان از مناصــب اداری گرفته 
تــا ایجــاد موانــع در کارهای اقتصادی شــان. 
امــا مهمتریــن برنامــه بــرای تضعیــف 
ــا و  ــن آنه ــی بی ــاف افکن مســلمانان، اخت
ــرد ادوارد  ــود. »ل هندوهــای ســاکن هنــد ب
ــس  ــت انگلی ــب الســلطنه وق ــرو« نای الن ب
ــن  ــد: »ای ــورد می گوی ــن م ــد، در ای در هن
حقیقــت آشــکار را نمی تــوان نادیــده گرفت 
کــه ملــت مســلمان، بــه موجــب طبیعــت 
آئیــن خــود، دشــمن سرســخت مــا اســت. 

بنابرایــن برنامــه واقعــی مــا آن اســت کــه 
ــم. ــب کنی ــا را جل خشــنودی هندوه

در راســتای همیــن برنامه، »لرد الفنســتون« 
می گویــد: تفرقــه بینــداز، آقایــی کــن! 
ــد در اداره  ایــن شــعاری اســت کــه مــا بای

هندوســتان بــدان متکــی باشــیم.«
ــا  ــن سیاســِت انگلســتان، هندوه ــق ای طب
بایــد خــود را برتر از مســلمانان می دانســتند. 
می دهنــد  نشــان  شــواهد  متأســفانه 
انگلیســی ها در اجــرای ایــن برنامــه موفــق 
ــال در ســال ۱۸۷۶،  ــوان مث ــه عن ــد. ب بودن
هندوهــا دعــوای زبــان را علیــه مســلمانان 
آغــاز کردنــد؛ ابتــدا توســط هندوهــا زبــان 
هنــدی جانشــین زبــان اردو شــد و الفبــای 
هنــدی نیــز جــای الفبــای عربــی را گرفت.

انگلســتان در اجــرای سیاســت خــود پیــروز 
ــد از  ــه بع ــی ک ــا جای ــید ت ــر می رس بنظ
مدتــی اختافات بیــن هندوها و مســلمانان 
ــد  ــزرگان هن ــه ب ــد ک ــق ش ــدر عمی آنق
ــز از اتحــاد ایــن دو قــوم ناامیــد شــدند.  نی
ــدگان  ــان« از تاش کنن ــید احمدخ »سرس
ــان  ــی زب ــد از مدت ــد، بع ــدِت هن در راه وح
بــه گایــه گشــود: »مــن اکنــون مطمئــن 
هســتم کــه ایــن دو ملــت )ملــت مســلمان 
ــاق  ــز اتف ــچ چی ــا( در هی ــت هندوه و مل
ــه  ــس ک ــر ک ــت. ه ــد داش ــر نخواهن نظ
باشــد، خواهــد دیــد کــه بیــن ایــن دو ملــت 

ــد.« ــد خواهــد آم دشــمنی بیشــتری پدی
سیاســت  بدانیــد  اســت  خــوب 
»مــرِد  روی  انگلســتان  اختاف افکنــی 
یعنــی  هندوســتان«  صلــح  ســمبِل 
»گانــدی« نیــز جــواب داده بــود! امــا 

؟ نــه چگو
گانــدی در ســال ۱۹۲۱ نهضتی معــروف به 
نهضــت نافرمانــی را در هنــد تشــکیل داد. 
ــه  ــن نهضــت، هرگون ــق دســتور کار ای طب
همــکاری بــا دولــت بریتانیــا ممنــوع 
ــه  ــا مراجع ــه دادگاه ه ــد ب ــردم نبای ــود، م ب
می کردنــد و از طرفــی نبایــد در ارتــش 
هــم وارد می شــدند. اولیــن گروهــی کــه در 
راه ایــن نهضــت بــه گانــدی ملحــق شــد، 
ــی  ــد از مدت ــد. بع ــدی بودن ــلمانان هن مس
هندوهــا نیــز بــه ایــن نهضــت وارد شــدند، 
همــه چیــز بــرای یــک اتحــاد بــزرگ آماده 
بــود؛ اتحــادی کــه می توانســت مــردم هنــد 
را بــه هدفشــان کــه اســتقال هنــد بــود، 

برســاند. »لــرد لویــد« انگلیســی می گویــد: 
گانــدی در ســال ۱۹۲۲، بیــش از یــک گام 

کوتــاه، بــا آزادی هنــد فاصلــه نداشــت.
ــدی  ــب رخ داد؛ گان ــی عجی ــان اتفاق ناگه
ایــن نهضــت را بــرای همیشــه لغــو کــرد!

ــد  ــزرگ هن ــارزان ب ــرو« از مب ــل نه »لع
در  مبــارزه  توقــف  دســتور  می گویــد: 
ــا  ــید م ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه ای ک لحظ
مواضــع خــود را تحکیــم کرده ایــم و در 
ــت  ــه دس ــرفت هایی ب ــب پیش ــام جوان تم
ــاخت.  ــمگین می س ــا را خش ــم، م آورده ای
دولــت پــس از ماه هــا نگرانــی و اضطــراب، 
دوبــاره بــه راحتــی نفــس کشــید و ابتــکار 

ــت. ــت گرف ــات را در دس عملی
آیــت الل ســید علــی خامنــه ای در تحلیــل 
چرایــی لغــو ایــن نهضــت از ســوی گانــدی 
می نویســد: »گانــدی می اندیشــید کــه 
ــر  ــه ثم ــه زودی ب ــد ب ــی هن ــت مل نهض
خواهــد رســید و چــون مســلمانان در 
ــتری  ــور بیش ــی، ظه ــت عموم ــن نهض ای
داشــته، دارای ســابقه بیشــتری در فعالیــت 
و مجاهــدت و ترویــج آن می باشــند، پــس 
ــود را  ــری خ ــدم و برت ــز تق ــروزی نی از پی
حفــظ خواهنــد کــرد و ایــن چیــزی نیســت 
ــرد  ــن ف ــدو )اگرچــه ای ــرد هن ــک ف کــه ی
گانــدی باشــد( بــه آســانی بــدان رضایــت 
دهــد. گانــدی ترجیــح مــی داد هندوســتان، 
همچنــان تبعــه و مســتعمرۀ انگلســتان 
ــت آن را  ــلمانان، حکوم ــی مس ــد، ول باش
ــل را در  ــن تحلی ــد. همی ــت نگیرن ــه دس ب
ســخنان گانــدی نیــز می تــوان دیــد: »مــن 
را تکــه تکــه هــم بکنیــد، از مذهبــم جــدا 
ــدو را از  ــب هن ــن مذه ــد. م ــم ش نخواه

ــت دارم.« ــتر دوس ــم بیش جان
آنچــه بیــان شــد، گوشــه ای از دالیــل 
و چرایــی ظلــم و ســتمی اســت کــه 
سال هاســت مســلمانان هنــد بــا آن  دســت 

ــد. ــان ان ــه گریب ب
کار  از  آنکــه خداونــد گــره  بــه  امیــد 
مســلمانان هنــد و دیگــر مســلمانان در هــر 

ــاید. )۳( ــم بگش ــای عال کج
ـــــــــــ

۱ـ جمــال موســوی. »نخســتین مراحــل ورود اســام به 
» هند

۲ـ مســلمانان در نهضــت آزادی هندوســتان/ ســید علــی 
خامنــه ای

ــع آوری  ــی جم ــای اینترنت ــایت ه ــه از س ــن مقال ۳ـ ای
شــده اســت.
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ــی  ــوق زندگ ــر ش ــتن و از س ــوب زیس خ
ــت. از  ــام انسان هاس ــتۀ تم ــردن، خواس ک
ــاش  ــام ت ــه تم ــم ک ــن رو می بینی همی
انســان معطــوف بــه همیــن ســمت و 
ــد.  ــر کن ــی را شــیرین ت ــا زندگ سوســت ت
ــزار و آالتــی کــه  ایــن همــه امکانــات و اب
انســان طــی قــرون و اعصــار اختــراع 
نمــوده فقــط بــرای ایــن اســت که زیســتن 
ــذت  ــر و ل ــرای خــود و هم نوعــش بهت را ب

بخش تــر کنــد.
روزگاری انســان ها بــرای طــی کــردن 
بــا  ماه هــا  و  روزهــا  بایــد  مســافتی 
ــرم  ســخت ترین شــرایط دســت و پنجــه ن
می کردنــد، در حالــی کــه امــروز می تواننــد 
ــن  ــه کمتری ــدون اینک ــیر را ب ــان مس هم
ــد، در  ــی بکنن ــت و ناراحت ــاس مام احس
کمتریــن وقــت ممکــن طــی نماینــد. 
ایــن همــه تغییــر، نشــات گرفتــه از انگیــزۀ 

ــت. ــتن اس ــر زیس ــرای بهت ــان ب انس
امــا متأســفانه بــا وجــود ایــن همــه 
ــد  ــه عای ــا، آنچــه ک ــات و نوآوری ه اختراع
انســان شــد، تنگتــر شــدن دایــرۀ زندگــی 

ــر  ــه ظاه ــه ب ــان گرچ ــت. انس ــان اس انس
قــدرت اجرایــی بیشــتری یافتــه، امــا دنیای 
درونــش روز بــه روز کوچــک و کوچک تــر 
می شــود. انســان امــروزی فــراخ بالــی 
و آســوده خاطــری انســان چنــد ســال 
ــه  ــی ب ــات وقت ــدارد. گاهــی اوق پیــش را ن
ــینیم و  ــا می نش ــرات بزرگ تره ــای خاط پ
می بینیــم از لــذت زندگــی کــردن در زمــان 
جوانــی  و میان ســالی خــود می گوینــد، 

ــیم. ــی آه می کش ــته همگ ناخواس
ــم  ــن مســیر راه را اشــتباه گرفته ای ــا درای م
ــذت را در آرامــش درون و  بجــای اینکــه ل
ــر روز  ــود را ه ــم، خ فراغــت خاطــر بجویی
ــد  ــات پایبن ــته در دام مادی ــتر از گذش بیش

کرده ایــم.  شــاعر می گویــد: 
راه لذت از درون دان نه از برون

ابلهی دان جستن از قصر و حصون
آن یکی در کنج زندان مست و شاد

وان دگر در باغ ترش و نامراد
یکــی از معضــات زندگــی انســان امروزی 
کــه باعــث شــده اســت آن آرامــش و 
ــات  ــد، تکلّف ــی را در زندگــی نبن ــذت کاف ل

هســت. خــود را مقیــد  و پایبنــد کــردن بــه 
چیزهایــی کــه هیــچ نیــازی بــه وجــود آنها 
ــه  ــم ک ــی می بینی ــروزه همگ ــت. ام نیس
روابــط خانوادگــی و خویشــاوندی بــه طــرز 
فجیعــی کــم شــده و حتــی صلــۀ رحــم که 
یکــی از واجبــات دینــی ســت قطــع شــده  
ــن  ــی ای ــل اصل ــی از عل ــاً یک ــت. قطع اس
معضــل، همیــن تکلفــات و اداء و اطوارهای 

ــت. ــورد اس ــا و بی م بیج
در اصطــاح اهــل علــم »متکلــف« کســی 
اســت کــه چیــزی را بــا مشــقت بــر خــود 

تحمیــل کنــد بــا آنکــه اهلــش نیســت.
ــی و  ــای دین ــر در آموزه ه ــان نظ ــا امع ب
انســانی، بــه قطع مــوارد زیــادی وجــود دارد 
ــت و نکوهــش  ــورد مذم ــف  را م ــه تکلّ ک

ــرار داده اســت. ق
تكلّف در قرآن:

ــون زندگــی و کام الهــی  ــن قان ــرآن، ای ق
در عبارتــی صریــح و واضــح نبــی رحمــت 
ــلّم را از  ــه وس ــی آل ــه وعل ــی الل علی صل
تکلـّـف بــاز داشــته اســت آنجــا کــه فرموده 
اســت: »ُقــْل َمــا أَْســأَلُُکْم َعلَْیــِه ِمــْن أَْجــٍر 

تکّلف، معضل دوستی ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصمتاهللپورمحمدتیموری
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َوَمــا أَنـَـا ِمــَن الُْمَتَکلِِّفیــَن«  )ای پیامبر!( بگو: 
»مــن بــرای دعــوت نبــّوت هیــچ پاداشــی 
از شــما نمی طلبــم، و مــن از متکلّفیــن 

ــتم!  )ص/ 86( نیس
الل متعــال طــی ایــن آیــه از اهــل ایمــان 
و  ســخن  عمــل،  در  کــه  می خواهــد 
ــه  ــران را ب ــود و دیگ ــد خ ــرت نبای معاش

تکلــف وادار ســازند.
نمونــه قرآنــی دیگــر آن را می تــوان در 
ــه الصــاة  ــلیمان علی ــی حضــرت س زندگ
و الســام جســت، وقتــی کــه بــه بلقیــس 
ســاده  و  بی تکلــف  نوشــت.  ای  نامــه 
نوشــت: »إِنَّــُه ِمــن ُســلَْیَماَن«  ایــن نامــه از 

ــل30(   ــت.  )النم ــلیمان اس س
ایشــان بــدون پرداختــن بــه هیــچ یکــی از 
مقامــت معنــوی و دنیــوی خــود، پیــام خود 

را رســاندند.
تكلف در حدیث

ــای  ــات و ویژگی ه ــن صف ــی از بارزتری یک
پیامبــر ســاده زیســتی ایشــان اســت. ایــن 
نکتــه از روز روشــن تر بــوده و گفتــار و 
کــردار رســول خــدا صلــی الل علیــه وعلــی 
ــران  ــادۀ همس ــی س ــلّم  و زندگ ــه وس آل

ــا اســت. ــن مدع ایشــان، مبرهــن همی
پرهیز از تكلف در دورهمی ها 

ــه  ــی الل علی ــدا صل ــول خ ــس رس مجال
وعلــی آلــه وســلّم آنقــدر ســاده و بی تکلــف 
ــی  ــه خال ــس ک ــر جــای مجل ــه ه ــود ک ب
ــازه  ــی اج ــتند و حت ــان می نشس ــود، ایش ب
ــه بخاطــر ایشــان از  ــد کــه صحاب نمی دادن
جــای خــود بلنــد شــوند. در روایــات نقــل 
شــده کــه پیامبــر چنــان ســاده و بی تکلــف 
در بیــن یــاران خــود بودنــد، کــه اگــر 
ــد،  ــس می ش شــخص ناشناســی وارد مجل
نمی دانســت کــه کــدام یــک پیامبــر 

ــت. خداس
پرهیــز از تكلــف در مجالــس و 

ــل    محاف
پیامبــر صلــی الل علیــه وعلــی آلــه وســلّم 
ــود را  ــاران خ ــان ی ــی چن از لحــاظ اجتماع
ــتن  ــه ساده زیس ــد ک ــرده بودن ــت ک تربی
ــود.  ــه ب ــرار گفت ــگان ق ــن هم ــب العی نص
ــه  ــی الل علی ــر صل ــه پیامب ــده ک ــل ش نق
ــه وســلّم بعــد از چنــد روز یکــی  وعلــی آل
ــدند  ــا ش ــد و جوی ــود را دیدن ــه خ از صحاب

ــده  ــو را ندی ــه ت ــت ک ــد روزی اس ــه چن ک
ام؟ صحابــی گفــت: عروســی کــرده ام. اگــر 
دقــت داشــته باشــید، پایبنــدی به اصــول و 
مبانــی اخاقــی اســامی و تربیــت نبــوی 
چنــان صحابــه کــرام را پــرورش داده بــود 
کــه بــا وجــود اینکــه در شــهر مدینــه بودند 
و نبــی رحمــت صلــی الل علیــه وعلــی آلــه 
ــدون  ــا ب ــتند، ام ــور داش ــز حض ــلّم نی وس
هیــچ تکلــف و پایبنــدی بــه امری مشــقت 
ــد،  ــزار می کردن ــود را برگ ــس خ ــار، مجال ب
در حالــی کــه امــروزه بعینــه خــاف ایــن 
امــر در زندگــی همــگان مشــهود اســت. 

یــا اینکــه نقــل شــده در زمــان رســول خــدا 
صلــی الل علیــه وعلــی آلــه وســلّم فــردی 
ــجدالنبی را  ــل مس ــه داخ ــه همیش ــود ک ب
تمیــز می کــرد، پیامبــر وقتــی بعــد از چنــد 
ــای  ــد، جوی ــِت او را احســاس کردن روز غیب
حــال او شــدند. صحابــه گفتند: او چند شــب 
پیــش وفــات کــرد  و مــا شــبانه بــر او نمــاز 
گزاردیــم و دفنــش کردیم. پیامبــر صلی الل 
علیــه وعلــی آلــه وســلّم فرمودنــد: چــرا مرا 
صــدا نزدیــد؟ آنــگاه رســول خــدا صلــی الل 
علیــه وعلــی آلــه وســلّم رفتنــد و بــر قبــر 

وی نمــاز گزاردنــد. 
 پرهیز از تكلف در عبادت 

ــن  ــای دی ــن ویژگی ه ــی از ابتدایی تری یک
اســام آســان بــودن آن اســت. چنانکــه این 
نکتــه بــرای هــر فــرِد متدیــن آشکاراســت. 
ــر«  ــن یس ــد: »الدی ــت فرمودن ــی رحم نب

دیــن آســان اســت. 
نقــل شــده کــه هــرگاه رســول خــدا صلــی 
الل علیــه وعلــی آلــه وســلّم بیــن دو حالــت 
ــار  قــرار می گرفتنــد، آســان ترین آن را اختی
ــزد  ــود گوش ــۀ خ ــه صحاب ــد و ب می کردن
می کردنــد کــه بــر مــردم آســان بگیرنــد و 
ســخت نگیرنــد، و بشــارت دهنــد و نفــرت 

ایجــاد نکننــد. 
نبــی رحمــت صلــی الل علیــه وعلــی آلــه 
ــود  ــار خ ــردار و گفت ــا ک ــا ب ــلّم باره وس
ــقت در  ــاد مش ــف و ایج ــه را از تکل صحاب
ــح  ــد. در صحی ــته ان ــذر داش ــات برح عب
بخــاری نقــل شــده کــه روزی پیامبــر 
صلــی الل علیــه وعلــی آلــه وســلّم دیدنــد 
ــدش  ــن دو فرزن ــال بی ــردی کهنس ــه ف ک
کشــان کشــان مــی رود، رســول خــدا صلی 

الل علیــه وعلــی آلــه وســلّم علــت را جویــا 
ــذر کــرده  ــه گفتنــد کــه او ن شــدند. صحاب
کــه پیــاده بــه حــج  بــرود. پیامبر صلــی الل 
علیــه وعلــی آلــه وســلّم فرمودنــد: خداونــد 
ــختی  ــود را در س ــه او خ ــدارد ک ــازی ن نی
ــب  ــر مرک ــا  ب ــد ت ــتور دادن ــدازد. و دس بین

بنشــیند. 
 پرهیز در امور معیشتی

چنانکــه پیشــتر بیــان شــد، یکــی از 
ــدا  ــول خ ــی رس ــات زندگ ــن صف بارزتری
ــود.  ــف ب ــز از تکل ــتی و پرهی ــاده زیس س
ــه  ــی آل ــه وعل ــی الل علی رســول خــدا صل
ــه و  ــه صحاب ــی ک ــر محبت ــلّم به خاط وس
اطرافیــان نســبت بدیشــان داشــتند، همواره 
هدایــای زیــادی از قبیــل خــوراک، پوشــاک 
و ...  می آوردنــد. امــا رســول خــدا صلــی الل 
علیــه وعلــی آلــه وســلّم پرهیــز از تکلــف را 
ــرار  نصــب العیــن زندگــی دنیــوی خــود ق
ــتند و  ــزی نمی بس ــچ چی ــه هی داده و دل ب
قســمت اعظــم آنهــا را بــه عنــوان صدقه و 

ــد. ــه دیگــران می دادن ــه ب هدی
برخی از پیامدهای تكلف

١. وادار کردن  انسان به ریا و خودنمایی 
٢. در پی داشتن خشم و غضب خداوند

3. ناخوشــایند شــدن چهــرۀ اجتماعــی فــرد 
متکلف

4. ایجاد یک اضطراب و نگرانی درونی
5. از بیــن رفتــن اعمــال انســان و بی بهــره 

بــودن از اجــر اخــروی
ــا مســلمانان خواســته  ــروزه م متاســفانه ام
یــا ناخواســته در برخــی جهــات از زندگــی 
ــار  ــه و دچ ــه گرفت ــانی زاوی ــی و انس ایمان
ــه  ــه ن ــده ایم ک ــی ش ــا و لغزش های خطاه
تنهــا راه بندگــی و ســالم زیســتن را بــرای 
ــد، بلکــه راه رســیدن  ــر نمی کن ــا هموارت م
بــه کمــال را بــرای مــا پرفــراز و نشــیب تر 

می نمایــد. 
شــیخ اجــل ســعدی نیــز در بــاب رهایــی از 

ــد:  ــف می گوی تکل
برخیز تا طریق تکلف رها کنیم

دکان معرفت به دو جو بر بها کنیم
گر دیگر آن نگار قباپوش بگذرد

ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم
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ســخنی آشــنا کــه در عصــر حاضــر بــر ســر زبان هــا افتــاده و نقــل 
ــم  ــه عرصــه ی عل ــا ب ــازه پ ــه ت ــه ک ــرار گرفت ــس کســانی ق مجل
ــی  ــه صورت ــم ب ــد آن ه ــی چن ــی صفحات ــر فن ــته اند و در ه گذاش

ــد. ــذرا خوانده ان ــطحی و گ س
بــه نظــر مــن چنــگ زدن معترضیــن بــه ایــن ســخِن فقهــا بــا ایــن 
ــا  ــد به ــارز »کلمــة حــق أری ــه آن، مصــداق ب شــیوه ی احتجــاج ب

الباطــل« اســت و بــس.
روشــن اســت کــه ایــن فرمــوده ی فقهــای کــرام، ســخنی ســنجیده 
ــی  ــش آن را در جای ــه اهل ــه شــرطی ک ــا ب و درســت می باشــد، ام
کــه مناســب هســت بــکار بگیرند و شایســتگان فــن به آن تمســک 
بجوینــد. نــه اینکــه هــر رهگذری کــه چشــمش به حدیثــی صحیح 
می افتــد، ایــن اعتــراف فقهــا را همچــون پتکــی بر ســر مقلدینشــان 
بکوبــد و راه طعــن و مامــت را علیــه اهــل مذاهــب در پیــش بگیرد.

پــس مــراد ایــن عبــارت )إذا صــح الحدیــث فهــو مذهبي( چیســت و 
مخاطــب فقهــا در ایــن جملــه چه کســانی اســت؟

در ایــن نوشــتاِر مختصــر ســعی شــده بــا کنارهم چیــدِن چنــد قاعده 
اصولــی و در نظــر گرفتــن مجمــوع آن هــا، توضیحاتــی بــه صــورت 

خاصــه و چکیــده پیرامــون ایــن مبحــث ارائه شــود.
ــت  ــه ممارس ــتند ک ــانی هس ــا کس ــود ه ی فقه ــن فرم ــب ای مخاط
ــد  ــول و قواع ــه ی اص ــته و ملک ــث داش ــه و حدی ــادی در فق زی
مذهبشــان در وجودشــان نهادینــه شــده، و در مســائل مذهــب خــود 

صاحــب نظــر گشــته و شایســتگی نقــد و بررســی دالیــل را دارنــد.
و منظــور ائمــه بزرگــوار از ایــن ســخن ایــن اســت کــه اگــر حدیثــی 
مشــاهده نمودیــد کــه عــاوه بــر صحــت ســند، از نظــر قواعــد و 
اصــول مــا نیــز صحیــح بــوده و صاحیــت عمــل را داشــته و خالــی 
از موانــع اســتدالل هســت، در ایــن صــورت بــه آن حدیــث عمــل 
کنیــد. نــه اینکــه هــر حدیثــی را کــه محدثیــن صحیــح گفته انــد، 

آنــرا قابــل عمــل بدانیــد.
چــه بســا احادیثــی از نظــر محدثیــن صحیــح باشــد، ولــی متــروک 
العمــل گشــته اســت . چنانکــه قاعــده ی مشــهور اســت »الصحیــح 
قــد ُیتــرك والضعیــف قــد ُیحتــج« )المدخــل إلــی أصــول الحدیــث علــی منهــج الحنفیــة 

)١09

یعنــی گاهــی ممکــن اســت حدیــث صحیحــی بنابــر وجــود موانــع، 
صاحیــت عمــل را نداشــته باشــد، ولــی در مقابــل حدیــث ضعیفــی 
کــه قرائــن و شــواهد آن را تاییــد می کنــد، معمول بــه قــرار بگیــرد.

پــس دو نکتــه قابــل توجــه اســت: ۱_ صحــت حدیــث بــر اســاس 
اصــول محدثیــن. ۲_ صحــت حدیــث بــر اســاس اصــول مجتهدین 

فقها. و 
بنابرایــن بیــن ایــن دو قضیــه عمــوم و خصــوص مطلــق و یــا بهتــر 

اســت بگوییــم من وجــه اســت.
زیــرا ممکــن اســت کــه یــک حدیــث از نظــر ســندی و بنابــر اصول 
محدثیــن ضعیــف باشــد، ولــی فقیــه و مجتهــد بنابــر قرائنــی کــه 

إذا صح احلديث فهو مذهيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزیرتاجیک
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بــه گونــه ای حدیــث را تقویــت می کنــد، همــان حدیــث بــه ظاهــر 
ضعیــف را قبــول نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد.

ــه عنــوان مثــال امــام ترمــذی رحمــه الل بعــد از اینکــه حدیــث  ب
َاتَْیــِن ِمــْن َغْیــِر ُعــْذٍر َفَقــْد أَتَــی بَابًــا ِمــْن  » مــن َجَمــَع بَْیــَن الصَّ
أَبـْـَواِب الَْکَبائـِـِر« را روایــت می کنــد، می فرمایــد: »َوَحَنــٌش َهــَذا ُهــَو 
ــَد  ــٍس، َوُهــَو َضِعیــٌف ِعْن ــُن َقْی ، َوُهــَو ُحَســْیُن بْ ــيُّ َحبِ ــو َعلِــيٍّ الرَّ أَبُ
َفــُه أَْحَمــُد َوَغْیــُرُه. َوالَْعَمــُل َعلـَـی َهــَذا ِعْنــَد أَْهِل  أَْهــِل الَْحِدیــِث، َضعَّ

الِْعلْــِم«.) ســنن الترمــذي، صفحــه ۸۹ و ۹۰، حدیــث ۱۸۸(
نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن عبــارت امــام ترمــذی ایــن اســت کــه 
فرمــود: نــزد اهــل علــم و فقهــا ایــن حدیــث مــورد قبــول هســت و 

ــه آن عمــل می شــود. ب
یعنــی بــا وجــود ضعــف ســندی، فقهــا مضمــون آن را قبــول نمــوده 

ــل عمل دانســتند. و قاب
بــا انــدک تأمــل و دقــت نظــر در ایــن مســئله، متوجــه می شــویم 
ــل  ــت و عم ــره ی قبولی ــث، نتیجــه و ثم ــا صحــت حدی ــه اینج ک
ــه آن، ثمــره ی  ــه اینکــه عمــل ب ــه آن توســط علمــا می باشــد، ن ب
صحــت آن باشــد. چــرا کــه حدیــث از نظــر ســند و بررســی روایــی 
ضعیــف بــوده، لیکــن عمــل فقهــا و قبــول آنهــا، ســبب تقویــت و 

ترقــی حدیــث گشــته اســت.
ــات«  ــی الموضوع ــات عل ــه الل در »التعقب ــیوطی رحم ــه س عام
می نوســید: »أشــار المــام الترمــذي بذلــك إلــی أن الحدیــث اعتضــد 
بقــول أهــل العلــم و قــد صــرح غیــر واحــد بــأن مــن دلیــل صحــة 
الحدیــث قــول أهــل العلــم بــه و إن لــم یکــن لــه إســناد یعتمــد 

علــی مثلــه.« ) إذا صــح الحدیــث فهــو مذهبــي ٢9(
امــام ترمــذی رحمــه الل بــا ایــن فرمــوده ی خــود بــه ایــن موضــوع 
ــت  ــا تقوی ــم و فقه ــول اهــل عل ــر قب ــث بناب ــه حدی اشــاره دارد ک
ــد کــه  ــه صراحــت بیــان نمودن ــه را ب می شــود. و همــه ایــن نظری
یکــی از دالیــل صحــت حدیــث، قبولــی آن توســط فقهــا می باشــد، 

اگــر چــه از نظــر ســندی ضعیــف باشــد و چنگــی بــه دل نزنــد.
ــا  ــد: »و مم ــه الل می فرمای ــام رحم ــن هم ــه اب ــن عام همچنی
یصحــح الحدیــث أیضــا عمل العلمــاء علــی وفقــه.« ) فتــح القدیــر ج٢ صفحه 

349، قبــل از بــاب إیقــاع الطــاق(

یعنــی از جملــه اســباب صحــت حدیــث، عمــل فقهــا بــه مضمــون 
آن حدیــث اســت.

در مقابــل چــه بســا احادیثــی وجــود دارد کــه از نظــر ســندی و بنابــر 
اصــول محدثیــن صحیــح اســت، امــا مجتهــد و فقیــه بنابــر دالیل و 
شــرایطی کــه اصــول و قواعــدش آن را ایجــاب می کنــد، عمــل بــه 

آن حدیــث را تــرک نمــوده و آن را قابــل عمــل نمی دانــد . 
مثــا ممکــن اســت فقیــه حدیثــی را کــه محدثیــن آنــرا صحیــح 

ــرار داده باشــد: ــروک العمــل ق ــر مت ــوارد زی ــر م ــد، بناب گفته ان
ــه آن  ــل ب ــوده و عم ــد ب ــر واح ــث خب ــت آن حدی ــن اس ۱ـ ممک
خــاف قــرآن باشــد. ۲ـ یــا خبــر واحــد اســت و عمــل بــه آن ســبب 
زیــادت بــر کتــاب الل می شــود. ۳ـ یــا ممکــن اســت عمــل بــه آن 
ســبب تکــرار نســخ شــود. ۴ـ یــا ممکن اســت اجمــاع صحابــه آن را 

متــروک العمــل قــرار داده باشــد. ۵ـ یــا ممکــن اســت مضمــون آن 
مخالــف اجمــاع و قواعــد کلــی شــریعت باشــد.

۶ ـ یــا ممکــن اســت نــزد فقیــه حدیــث قوی تــری کــه معــارض 
ــری وجــود  ــا حدیــث ضعیف ت آن اســت وجــود داشــته باشــد. ۷ـ ی
داشــته کــه مضمونــش بــا محتــوای قــرآن، یــا بــا عمــل خلفــا ی 
راشــدین، یــا بــا اجمــاع ســلف امــت تاییــد شــده و تقویــت گشــته 
ــت  ــن اس ــا ممک ــت. ۸ـ ی ــح داده اس ــه آن را ترجی ــه فقی ــت ک اس
تحــت قاعــده ی »انتهــاء الحکــم بانتهــاء العلــة« قــرار گرفتــه باشــد. 
۹ـ یــا ممکــن اســت بنابــر حدیثــی کــه از نظــر تاریخــی بعــد از آن 
صــادر شــده، منســوخ شــده باشــد. و یــا صورت هــای دیگــری کــه 
ــح الســند را  ــث صحی ــا، حدی ــر اســاس آنه ــه ب ممکــن اســت فقی

مرجــوح قــرار داده و بــه آن عمــل نکــرده اســت.
عامــه ابــن حجــر رحمــه الل در کتــاب »النکــت علــی کتــاب ابــن 
الصــاح« بــه نکتــه ی کلیــدی بســیار مهمــی اشــاره می کنــد کــه 

ــم. ــش را الزم می دان بیان
ــره أْن  ــْن غی ــّح م ــناِد أص ــوِن الس ــْن ک ــزُم م ــد: »ال یل می نویس
ــِن المــرويِّ بالســناِد  ــه أصــحَّ مــن المت ــُن المــرويُّ ب یکــوَن المت

ــاح ١ /٢47( ــن الص ــاب اب ــی کت ــت عل ــوِح«. )النک المرج
ــارت ایــن اســت کــه، مثــا اگــر ســند حدیــث اول از  توضیــح عب
ــت  ــوان گف ــد، نمی ت ــر باش ــر و معتبر ت ــث دوم صحیح ت ــند حدی س
ــا ســند مرجــوح  ــه ب ــث دوم )ک ــن حدی ــا از مت ــن آن هــم حتم مت

ــت. ــر هس ــر و معتبر ت ــده( صحیح ت ــت ش روای
ــت،  ــر هس ــندش ضعیف ت ــه س ــث دوم ک ــکان دارد حدی ــی ام یعن
ــر ی  ــا ســند بهت ــی از متــن حدیــث اول کــه ب ــر دالیل متنــش بناب
روایــت شــده، معتبرتــر باشــد و صحیح تــر واقــع گــردد. امــا اینکــه 
چــه کســی بتوانــد ایــن را تشــخیص دهــد، خــود بحثــی مفصــل 

اســت.
بنابرایــن بایــد ایــن اصــل مهــم را همیشــه در ذهــن خــود حکاکــی 
نماییــم کــه »لیــس کل صحیــح ُیعمــل بــه« هــر حدیــث صحیحی 
ــتلزم  ــند، مس ــت س ــر: صح ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــل نیس ــل عم قاب
وجــوب عمــل نیســت. چــه بســا موانعــی ســبب شــده تــا عمــل بــه 

آن منتفــی گــردد.
اســتاد مــا جنــاب مفتــی عبدالمجیــد ترکمانــی حفظــه الل در کتــاب 
ــج  ــی منه ــث عل ــول الحدی ــی أص ــل إل ــود »المدخ ــر خ بی نظی
الحنفیــة« می فرمایــد: »کل حدیــث صحیــح یجــب العمــل بــه إذا 
لــم یکــن دلیــل آخــر یمنــع مــن العمــل بــه، فــإذا عارضــه دلیــٌل 
ــه.«  ــل ب ــه ال ُیعم ــوى من ــٍي أو أق ــٍل قطع کنســٍخ أو معارضــة دلی

ــل ١١١(  )المدخ

ــع عمــل باشــد،  ــی از موان ــه خال ــث صحیحــی ک ــی هــر حدی یعن
واجــب العمــل اســت، ولــی اگــر دلیلــی وجــود داشــت کــه مانــع از 
عمــل می شــد، ماننــد نســخ، معارضــه بــا دالیــل قطعــی یــا دالیــل 

ــه آن عمــل نمی شــود. ــر از خــود، پــس در ایــن صــورت ب قویت
عامــه ابــن حجــر رحمــه الل نیــز در ایــن زمینــه می فرمایــد: »فــإن 
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قیــل: یلــزم أن یســمی الحدیــث صحیحــا و ال ُیعمــل بــه؟ قلنــا: ال 
مانــع مــن ذلــك، لیــس کل صحیــح ُیعمــل بــه، بدلیــل المنســوخ« 

)تدریــب الــراوي ٢ /١5٢(

پــس بــا ایــن تفاصیــل بایــد گفــت: هــر صحیحــی )از حیــث ســند( 
قابــل عمــل نیســت، و همــه ی روایــات معمول بــه، ممکــن اســت از 

حیــث ســند صحیح نباشــد.
عامــه نــووی رحمــه الل می فرمایــد: »َوَهــَذا الَّــِذي َقالـَـُه الشــافعي 
لیــس معنــاه ان کل أحــد َرأَى َحِدیًثــا َصِحیًحــا َقــاَل َهــَذا َمْذَهــُب 
ــاِفِعيِّ َوَعِمــَل بَِظاِهــِرِه: َوإِنََّمــا َهــَذا ِفیَمــْن لـَـُه ُرْتَبــُة ااِلْجتَِهــاِد ِفي  الشَّ
ــِه أَْو َقِریــٍب ِمْنــُه: َوَشــْرُطُه أَْن  َم ِمــْن ِصَفتِ الَْمْذَهــِب َعلَــی َمــا تََقــدَّ
ــَذا  ــی َه ــْف َعلَ ــْم َیِق ُ لَ ــُه اللَّ ــاِفِعيَّ َرِحَم ــِه أَنَّ الشَّ ــی َظنِّ ــَب َعلَ َیْغلِ
َتــُه: َوَهــَذا إنََّمــا َیُکــوُن بَْعــَد ُمَطالََعــِة ُکُتِب  الَْحِدیــِث أَْو لـَـْم َیْعلـَـْم ِصحَّ
ــاِفِعيِّ ُکلَِّهــا َونَْحِوَهــا ِمــْن ُکُتــِب أَْصَحابِــِه اْلِخِذیــَن َعْنــُه َوَمــا  الشَّ
أَْشــَبَهَها َوَهــَذا َشــْرٌط َصْعــٌب َقــلَّ مــن ینصــف بـِـِه: َوإِنََّمــا اْشــَتَرُطوا 
ــَرَك الَْعَمــَل بَِظاِهــِر أََحاِدیــَث  ُ تَ ــاِفِعيَّ َرِحَمــُه اللَّ ــا أِلَنَّ الشَّ ــا َذَکْرنَ َم
لِیــُل ِعْنــَدُه َعلـَـی َطْعــٍن ِفیَهــا أَْو  َکثِیــَرٍة َرآَهــا َوَعلَِمَهــا لَِکــْن َقــاَم الدَّ
ــو  ــْیُخ أَبُ ــاَل الشَّ ِــَك: َق ــِو َذل ــا أَْو نَْح ــا أَْو تَأِْویلَِه ــِخَها أَْو تَْخِصیِصَه نَْس
ــِن  ــاِفِعيُّ بِالَْهیِّ ُ لَْیــَس الَْعَمــُل بَِظاِهــِر َمــا َقالَــُه الشَّ َعْمــٍرو َرِحَمــُه اللَّ
ــًة  َفلَْیــَس ُکلُّ َفِقیــٍه َیُســوُغ لَــُه أَْن َیْســَتِقلَّ بِالَْعَمــِل بَِمــا َیــَراُه ُحجَّ
ــْن  ــاِفِعیِّیَن َم ــْن الشَّ ــلََك ِم ــَذا الَْمْس ــلََك َه ــْن َس ــِث َوِفیَم ــْن الَْحِدی ِم
تِِه  ُ َعْمــًدا َمــَع ِعلِْمــِه بِِصحَّ ــاِفِعيُّ َرِحَمــُه اللَّ َعِمــَل بَِحِدیــٍث تََرَکــُه الشَّ
لَــَع َعلَْیــِه َوَخِفــَي َعلَــی َغْیــِرِه... .« )المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي،  لَِمانـِـٍع اطَّ

)١/64

ــث فهــو  ــام شــافعی رحمــه الل )إذا صــح الحدی ــای ســخن ام معن
مذهبــي(، ایــن نیســت کــه هــر کــس )در هــر جایــگاه علمــی هــم 
کــه باشــد( هــرگاه حدیــث صحیحــی را دیــد )کــه خــاف مذهــب 
بــود(، فــوراً بگویــد ایــن مذهــب شــافعی اســت و ســپس بــه ظاهــر 
حدیــث عمــل کنــد. بلکــه ایــن فرمــوده خطــاب بــه کســانی اســت 
کــه در مذهــب خــود بــه درجــه ی اجتهــاد رســیده و ویژگــی مجتهد 
ــه  ــه اینکــه ب فــي المذهــب را حاصــل نمــوده، آن هــم مشــروط ب
ایــن نتیجــه رســیده باشــد کــه شــافعی رحمــه الل )یــا هــر فقیهــی 
کــه منتقــد، قصــد نقــد و بررســی مذهبــش را دارد( نســبت بــه ایــن 
حدیــث بــی اطــاع بــوده و ایــن حدیــث بــه آنهــا نرســیده اســت، و 
یــا اگــر حدیــث را دیده انــد، صحــت حدیــث برایشــان پوشــیده مانده 
اســت. و ایــن مســئله زمانــی متحقــق خواهــد شــد کــه شــخص 
معتــرض تمــام کتــب شــافعی را )یــا کتــب منبــع هــر مذهبــی کــه 
قصــد نقــدش را دارد( باالســتیعاب مــورد مطالعه و بررســی قــرار داده 
باشــد، همچنیــن نســبت بــه کتــب اصحــاب و صاحــب نظــران آن 

مذهــب نیــز اطــاع کافــی داشــته باشــد.
و واضــح اســت کــه رســیدن بــه چنیــن جایگاهــی خیلــی دشــوار 
ــی را  ــن ویژگی های ــه چنی ــم هســتند کســانی ک ــوده، و بســیار ک ب

ــده باشــند. حاصــل کــرده و ایــن مراحــل را پشــت ســر گذران
بنابرایــن بــه بهانــه ی ایــن ســخن ائمــه، عمــل کــردن بــه ظاهــر 
ــت، و  ــانی نیس ــت، کار آس ــند هس ــح الس ــه صحی ــی ک ــر حدیث ه

کســی کــه آشــنایی کمــی بــا اصــول و قواعــد صاحــب مذهــب خود 
دارد، می دانــد کــه چنیــن کار بســیار ســنگینی از عهــده ی هر کســی 
بــر نمی آیــد. بــه همیــن جهــت، کســانی کــه در فقــه و حدیــث و 
اصــول آن دو پیــش زمینــه ی بســیار ناچیــز و بضاعــت مزجاتــی در 
کــف دارنــد، حــق ندارنــد بــا دیــدن یــک حدیــث صحیــِح خــاِف 
مذهــب، نظــر مذهــب خــود را زیــر ســؤال بــرده و بــه بهانــه ی عمل 
بــه حدیــث صحیــح، بــر فقهــای بزرگــوار طعــن و مامــت روا دارند 

و پیــروان مذهــب را نکوهــش نماینــد.
براســتی چگونــه چنیــن جســارتی را مرتکــب شــوند، درحالــی کــه 
ــول  ــال، اص ــم رج ــورد عل ــری در م ــره ی معتب ــره  و ذخی ــچ به هی
حدیــث، ناســخ و منســوخ حدیــث، و همچنیــن آگاهــی نســبت بــه 

ــد! وجــوه ترجیــح بیــن احادیــث و...، ندارن
اگــر در ایــن زمینه هــا از آراء و نظــرات متخصصیــن دیگــر پیــروی 
می کننــد، پــس خــود دچــار تقلیــد گشــته اند، لــذا وقتــی خودشــان 
مقلــد هســتند، پــس بــه چــه دلیلــی تقلیــد پیــروان دیگــر مذاهــب 
را کــه از فقهــا و متخصصیــن دیگــر پیــروی می کننــد، زیــر ســؤال 
بــرده و بــه بهانــه ی تقلیــد بــر آنهــا تاخــت و تــاز می کننــد. )بــاءك 

تجــر و بــاءي ال تجــر!(
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن نکتــه نیــز بســیار مهــم و کلیــدی اســت. 
اینکــه مبحــث تصحیــح و تضعیــف احادیث، امــری اجتهادی اســت، 
نــه منصــوص علیــه. یعنــی جــرح و تعدیــل رجــال یــک حدیــث، و 
همچنیــن تصحیــح و تضعیــف آن حدیــث، بر اســاس اجتهــاد و آرای 
رجــال ایــن فــن صــورت می گیــرد، و ایــن امــر نــزد متخصصیــن 
ــرا هــر  ــه اســت، زی و علمــای اصــول و ائمــه ی بزرگــوار متفق علی
ــرای خــود اصــول و قواعــدی را  یــک از ائمــه ی حدیــث و فقــه، ب
مرتــب نمــوده کــه روایــات و راویــان را بــر اســاس آن قواعــد مــورد 
نقــد و بررســی قــرار می دهــد. پــس هیــچ بعیــد نیســت کــه ائمــه 
در برخــی اصــول و قواعــد بــا یکدیگــر اختــاف نظــر داشــته باشــند 
کــه نتیجــه آن، اختــاف نظــر در صــدور حکــم نســبت بــه برخــی 

ــد. ــث می باش احادی
ــون راٍو  ــوز أن یک ــد: »فیج ــه الل می فرمای ــوی رحم ــه تهان عام
ضعیفــاً عنــد واحــد و ثقــًة عنــد غیــره و کــذا الحدیــث ضعیفــا عنــد 

بعضهــم صحیحــا أو حســنا عنــد غیــره.« )قواعــد فــي علــوم الحدیــث 49(
همچنیــن عامــه ابــن تیمیــه رحمــه الل در مــورد اجتهــادی بــودن 
ایــن موضــوع می فرمایــد: »الســبب الثالــث: اعتقــاد ضعــف الحدیــث 

باجتهــاد قــد خالفــه فیــه غیــره...، َولَِذلـِـَك أَْســَباٌب:
ــا؛  ــا َضِعیًف ــُدُه أََحُدُهَم ــِث َیْعَتِق ُث بِالَْحِدی ــدِّ ــوَن الُْمَح ــا: أَْن َیُک ِمْنَه

ــٌع. ــٌم َواِس ــاِل ِعلْ َج ــُة الرِّ ــًة. َوَمْعِرَف ــُر ثَِق ــُدُه اْلَخ َوَیْعَتِق
ــَبٍب  ــی َس ــِه َعلَ َاِع ــُه؛ اِلطِّ ــُد َضْعَف ــْن َیْعَتِق ــْد َیُکــوُن الُْمِصیــُب َم َق
ــَبَب  ــَواُب َمــَع اْلَخــِر لَِمْعِرَفتـِـِه أَنَّ َذلـِـَك السَّ َجــاِرٍح, َوَقــْد َیُکــوُن الصَّ

ــاٌب َواِســٌع. ــُر َجــاِرٍح؛ ...، َوَهــَذا بَ َغْی
َجــاِل َوأَْحَوالِِهــْم ِفــي َذلـِـَك ِمــْن اْلِْجَمــاِع َوااِلْختِــَاِف,  َولِلُْعلََمــاِء بِالرِّ

ِمْثــُل َمــا لَِغْیِرِهــْم ِمــْن َســائِر أَْهــِل الِْعلْــِم ِفــي ُعُلوِمِهــْم.
َث َعْنُه,  ــْن َحــدَّ َث َســِمَع الَْحِدیــَث ِممَّ َوِمْنَهــا: أن ال َیْعَتِقــَد أَنَّ الُْمَحــدِّ
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َوَغْیــُرُه َیْعَتِقــُد أَنَّــُه َســِمَعُه أِلَْســَباِب ُتوِجــُب َذلـِـَك َمْعُروَفــٍة.« ) رفــع المام 
عن أئمــة األعــام ١9_٢0(

خاصــه ی فرمــوده ی عامــه ابــن تیمیــه  رحمــه الل ایــن اســت که 
ثبــوت ضعــف یــک حدیــث، گاهــی بــا اجتهــاد یــک امــام صــورت 
ــاوت  ــا آن متف ــام دیگــر ممکــن اســت ب ــرد کــه اجتهــاد ام می گی
ــر  ــث بناب ــف و صحــت احادی ــاف نظــر در ضع ــن اخت باشــد، و ای
ــن اشــاره کــرد  ــه ای ــوان ب ــه می ت اســباب متعــددی اســت، از جمل
کــه ممکــن اســت یــک راوی از نظــر یــک محــدث قابــل اعتمــاد 
و ثقــه باشــد، امــا همــان راوی بــر اســاس اصــول محــدث و امــام 
دیگــر ضعیــف و غیــر قابــل اعتمــاد باشــد، و علــم رجــال شناســی 

گنجایــش چنیــن اختــاف نظــری را دارد.
و یــا بــه خاطــر اینکــه یــک فقیــه بــر اســاس آگاهــی و دانــش خود 
بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه فــان محــدث حدیــث را از مروی عنــه 
مســتقیم نشــنیده اســت، امــا فقیــه دیگــر بــر اســاس دانــش خــود 

معقتــد اســت کــه حدیــث را خــودش از آن شــنیده اســت.
ــه ی  ــر در زمین ــاف نظ ــبب اخت ــه س ــری ک ــای دیگ ــا علت ه و ی

ــث شــده اســت. ــف احادی ــح و تضعی تصحی
ــث  ــت: صحــت حدی ــوان گف ــاه و خاصــه می ت ــی کوت ــس خیل پ
نــزد یــک امــام، مســتلزم ایــن نیســت کــه نــزد دیگــر ائمــه هــم 

صحیــح باشــد. 
حــاال نکتــه ی مهــم دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، ایــن 
ــد، و از  ــی را می بینی ــث صحیح ــرض حدی ــی معت ــه وقت ــت ک اس
طرفــی نظــر فقیــه را مبتنــی بــر حدیــث ضعیفــی خــاف آن حدیث 
صحیــح می یابــد، اجــازه نــدارد فــورا حکــم جدیــدی صــادر نمــوده 
ــورد  ــف، م ــه ضعی ــتدالل ب ــه ی اس ــه بهان ــب را ب ــب مذه و صاح
مامــت قــرار دهــد. زیــرا ممکــن اســت آن حدیثــی کــه مجتهــد به 
آن اســتدالل نمــوده، طبــق اجتهــاد و نظــر خــود آن فقیــه صحیــح 
بــوده اســت، اگرچــه بــر اســاس اجتهــاد و نظــر دیگــر ائمــه و فقهــا 
ضعیــف باشــد. پــس بایــد ایــن را بــه ذهــن ســپرد کــه: االجتهــاد ال 
ینقــض باالجتهــاد. اجتهــاد دیگــر ائمه، ســبب ابطــاِل اجتهــاد امامی 

ــود. ــر نمی ش دیگ
ناگفتــه نمانــد، بــا وجــود همــه ی ایــن مباحــث و توضیحــات، ایــن 
قاعــده ی مهــم نیــز وجــود دارد کــه »اســتدالل المجتهــد بحدیــث 
ــه حدیثــی اســتدالل  ــه«، یعنــی وقتــی کــه مجتهــد ب ــح ل تصحی
نمــوده اســت، خــود همیــن اقــدام مجتهــد تصحیــِح ضمنــی و مهــر 

ــد. ــه حســاب می آی ــزد آن فقیــه ب ــر آن حدیــث ن صحتــی ب
زیــرا امــکان نــدارد یــک مجتهــد اعتقــاد بــه ضعــف یــک حدیــث 
داشــته باشــد و متــن آن را فاقــد اعتبــار بدانــد، امــا بــا ایــن وجــود به 

آن اســتدالل نمایــد.
ــا گفتــه ی خودشــان )إذا صــح الحدیــث فهــو  چــرا کــه ایــن کار ب

ــدارد. ــی ن مذهبــي( تضــاد داشــته و همخوان
بنابرایــن، همیــن فرمــوده ی فقهــای بزرگــوار، بیــان واضحــی اســت 
ــه احادیــث صحیــح  ــرای اســتدالل ب ــر ایــن مطلــب کــه آنهــا ب ب
تمــام ســعی و تــاش خــود را انجــام داده انــد، تــا بــه آنچــه نزدشــان 

صحیــح بــوده و یــا بــا قرائــن و شــواهد خارجــی تقویت شــده اســت، 
ــک بجویند. تمس

عامــه ابــن عابدیــن رحمــه الل می فرمایــد: »المجتهــد إذا اســتدل 
ــب: المجتهــد إذا اســتدل  ــوع، مطل ــار 7 /8٢، البی ــه.« )ردالمحت ــث کان تصحیحــا ل بحدی

بحدیــث کان تصحیحــا لــه.(

ــد:  ــه الل می نویس ــی حفظ ــد ترکمان ــی عبدالمجی ــن مفت همچنی
»وهــذه القاعــدة متفــق علیهــا بیــن الحفــاظ و األصولییــن و الفقهاء. 

ــل ١08(  « ) المدخ
)بــرای تفصیــل بیشــتر ایــن موضــوع و اطــاع از نصــوص ائمــه، به 

»قواعــد فــي علــوم الحدیــث« للتهانــوي مراجعه شــود.(
ــر  ــت ب ــث، دالل ــک حدی ــه ی ــد ب ــک مجته ــن، اســتدالل ی بنابرای

ــزد وی دارد. ــث ن ــت آن حدی صح
ــه معنــای صحــت حدیــث از دیــدگاه  ــاه ب ــان، اشــاره ای کوت در پای

فقهــا و مجتهدیــن خواهیــم داشــت:
منظــور از صحــت حدیــث براســاس دیــدگاه مجتهدیــِن صحابــه و 
تابعیــن و...، صحــت ســند و صحــت متــن، هــردو می باشــد. پــس 
ــزد  ــن هســت( ن ــاش محدثی ــه محــور ت ــند )ک ــا صحــت س تنه
مجتهدیــن بــرای عمــل کافــی نیســت، بلکــه بعــد از ثبــوت صحت 
ســند، صحــت متــن بــر اســاس قواعــد مجتهدیــن نیــز بایــد ثابــت 
شــود و شــرایط الزم بــرای صاحیــت عمــل بــه متــن تکمیل شــده 

. شد با
ــه  ــزد مجتهدیــن صحیــح گفت ــی ن ــر دیگــر، حدیــث زمان ــه تعبی ب
می شــود کــه هــم ســند و هــم متــن خالــی از علــل قادحــه و موانــع 

اســتدالل باشــد.
بررســی ســندی و کشــف علــل ســند را کــه محدثیــن و علمــای 
رجــال شــناس انجــام داده و در اختیــار همــگان قــرار داده انــد، لیکــن 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه تشــخیص علــل موجــود در متــن و 
ســنجیدن کیفیــت متــن احادیــث، کار بســیار دشــواری اســت کــه 
هــر کســی نمی توانــد آن را انجــام دهــد، مگــر کســانی کــه زندگــی 
ــرای فهــم نصــوص شــرعی وقــف نمــوده و تســلط  خودشــان را ب

کافــی بــر اصــول و قواعــد حدیثــی و فقهــی داشــته باشــند.
ایــن همــان روشــی اســت کــه مجتهدیــن صحابــه نیــز آن را اختیار 

ــرده بودند. ک
ــه عنــوان مثــال، وقتــی حدیــث فاطمــه بنــت قیــس رضــي الل  ب
عنهــا بــه امیــر المؤمنیــن عمــر بــن خطــاب رضــي الل عنــه رســید 
کــه از رســول الل صلــی الل علیــه وســلم روایــت کــرده: أَنَّ َرُســوَل 
َم لـَـمْ َیْجَعــْل لََهــا ُســْکَنی، َواَل نََفَقــًة، َقــاَل  ُ َعلَْیــهِ َوَســلَّ ِ َصلَّــی اللَّ اللَّ
ُ َعلَْیِه َوَســلََّم لَِقْوِل  ِ َوُســنََّة نَبِیَِّنــا َصلَّــی اللَّ ُعَمــُر : اَل نَْتــُرُك ِکَتــاَب اللَّ
ــْکَنی َوالنََّفَقــُة ؛  اْمــَرأٍَة، اَل نـَـْدِري لََعلََّهــا َحِفَظــْت، أَْو نَِســَیْت، لََهــا السُّ
ــنَّ َواَل َیْخُرْجــَن  ــْن بُُیوتِِه ــزَّ َوَجــلَّ : } اَل ُتْخِرُجوُهــنَّ ِم ُ َع ــاَل اللَّ َق
إاِلَّ أَْن َیأْتِیــنَ بَِفاِحَشــٍة ُمَبیَِّنــٍة {.)صحیــح مســلم، کتــاب الطــاق، بــاب المطلقــة ثاثــا ال 
نفقــة لهــا.( حضــرت عمــر رضــي الل عنــه پــس از شــنیدن آن فرمــود: 

آنچــه در قــرآن و ســنِت رســول خــدا صلــی الل علیــه و ســلم بــرای 
ــت یــک زن )کــه  ــه خاطــر روای ــات رســیده اســت را ب ــه اثب ــا ب م
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معلــوم نیســت حدیــث پیامبــر را خــوب حفــظ کــرده یــا نــه( رهــا 
نمی کنیــم.

ــرت  ــم حض ــاز ه ــت، ب ــندی روای ــت س ــود صح ــا وج ــن، ب بنابرای
عمــر آن را قابــل عمــل ندانســت، چــرا کــه متــن و محتوایــش بــا 
نصــوص قــرآن و دیگــر احادیــث صحیــح مخالف بــود، و ایــن همان 
ملکــه ای اســت کــه بایــد فقیــه آن را حاصــل کــرده باشــد.)المدخل ۱۴۴(

ــن  ــرح ای ــه الل در ش ــی حفظ ــی عثمان ــد تق ــی محم ــه مفت عام
گفتــه ی حضــرت عمــر رضــي الل عنــه می نویســند: »فقــول عمــر 
رضــي الل عنــه مــن أکبــر دالئــل الحنفیــة علــی أن خبــر الواحــد 
ال یجــوز بــه تخصیــص الکتــاب و ال تقییــده و ال الزیــادة علیــه.« ) 

تکملــة فتــح الملهــم، ١ /١47(

چنانکــه قبــا گفتیــم اصــول و قواعــد اســتدالل از احادیــث بصورت 
اجتهــادی توســط ائمــه و فقهــا پایــه ریزی شــده 
ــی را در  ــود اصول ــرای خ ــه ب ــک از ائم ــر ی و ه
ــی)  ــده ی مذهــب حنف ــن قاع ــد، ای نظــر گرفتن
ــر  ــا خب ــاب الل ب ــد کت ــص و تقیی ــدم تخصی ع
واحــد( کــه از اصول آنهاســت، برگرفتــه از همین 
عملکــرد حضــرت عمــر رضــي الل عنــه  اســت 

و هیــچ مامتــی نیــز متوجــه آنهــا نمی شــود.
فقها و مجتهدین مذاهب همیــن راه و روش را در 
پیــش گرفتنــد و هــر یــک از ائمــه ی فقــه بــرای 
ــه خبــر واحــد، پــس از ثبــوت صحــت  عمــل ب
ســند، شــروطی را جهــت تصحیــح متــن حدیث 
در نظــر گرفتنــد تــا کــه از هــردو جهــت )ســند و 
متــن( حدیــث صاحیــت عمــل را داشــته باشــد.

حتــی کــه خطیــب بغــدادی رحمــه الل در کتــاب 
»الفقیــه و المتفقــه« بابــی را بــا عنــوان » القــول 
ــت و  ــد« آورده اس ــر الواح ــه خب ــرد ب ــا ی فیم
می نویســد: »إذا روى الثقــة المأمــون خبــرا 
متصــل الســناد ُردَّ بأمــور«. )الفقیــه و المتفقــه ١ /354( و 

ــد. ــر می کن ــواردی را ذک ــپس م س
پــس تشــخیص صحــت و ضعــف متــن روایــت 
وظیفــه ی فقیــه و مجتهــد اســت کــه با تســلطی 
کــه بــر نصــوص دارد می توانــد آن را درک کنــد، 
ــه الل  ــذی رحم ــام ترم ــر ام ــن خاط ــه همی و ب

ــم  ــاء و هــم أعل ــال الفقه ــك ق ــد: »کذل می فرمای
بمعانــي الحدیــث«. )ســنن الترمــذي، کتــاب الجنائــز، بــاب مــا جــاء فــي غســل المیــت، حدیــث 

990، صفحــه 386(

خاصــه  اینکــه، بــرای درک و فهــم درســت یــک حدیــث و نــص 
شــرعی پیرامــون یــک مســئله، الزم اســت تمــام نصوصــی کــه بــه 
نوعــی پیرامــون آن موضــوع بیــان شــده و کوچکتریــن اشــاره ای بــه 
آن دارد را کنــار هــم گذاشــته و بــا در نظــر گرفتــن اصــول و قواعــد 

فقهــی و حدیثــی بــه نقــد و بررســی آنهــا پرداخــت،
همچــون یــک پــازل کــه الزم اســت تمــام قطعــات آن کنــار هــم 

چیــده شــود تــا بــه نتیجــه ی مطلوبــی برســیم.
بنابرایــن بــرای اینکــه ســخن ائمــه ی فقــه) إذا صــح الحدیــث فهــو 
مذهبــي( در جــای درســت و مناســب بــکار گرفته شــود، الزم اســت 
شــخص تســلط کامــل بــر تمــام جوانب مســئله داشــته باشــد تــا به 

نتیجــه ی مطلوبی برســد.
ــد و  ــخص منتق ــه ش ــد ک ــد ش ــق خواه ــی متحق ــر زمان ــن ام ای
معتــرض، علــم وافــر و آگاهــی کامــل از احــوال رجــال و راویــان، 
مراتــب صــدق و حفــظ و توثیــق آنهــا، انــواع الفــاظ جــرح و تعدیــل، 
انــواع تدلیــس، و مواضــع تقدیــم جــرح و تعدیــل بــر یکدیگر داشــته 
باشــد. همچنیــن آشــنایی دقیــق و کافی نســبت بــه اســامی و القاب 
ــخ  ــورد تاری ــی در م ــی دقیق ــره علم ــان، و ذخی ــای راوی و کنیه ه

وفــات و تولــد آنهــا و...، داشــته باشــد.
ــی  ــق و عمیق ــگاه دقی ــت ن ــپس الزم اس س
در متــون و مضامیــن روایــات داشــته باشــد 
ــز و  ــکات ری ــه و ن ــل قادح ــد عل ــا بتوان ت
درشــت گنجانــده شــده در متــن هــر حدیــث 
را تشــخیص داده، و در صــورت تعــارض 
قــدرت نقــد و بررســی را بــه گونــه ای داشــته 
باشــد کــه بتوانــد بــا در نظــر گرفتــن وجــوه 
عدیــده ی ترجیــح، راجــح و مرجــوح را از 
یکدیگــر جــدا نمــوده و توفیــق یابد برداشــت 
ــران  ــای بی ک ــن دری ــق ای ــی از عم صحیح

ــد. اســتخراج و اســتنباط نمای
وگرنــه، چــه بســا کســانی کــه ایــن ســخن 
را بهانــه قــرار می دهنــد و صدایشــان گــوش 
ــارز  ــداق ب ــت، مص ــیده اس ــمان را خراش آس

ایــن شــعر باشــند:
فکم من عائب قوال صحیحا 

 و آفته من الفهم السقیم
از خداونــد عاجزانــه می خواهــم فهــم صحیح 
و درســتی در مــورد شــریعت بــه همــه  ی مــا 
ــه  ــه جســورانه نســبت ب ــا ک ــد ت ــا نمای عط
احــکام دیــن و شــریعت مقــدس اظهــار نظــر 
نکنیــم، و در ایــن عصــر فتنــه و فســاد کــه 
ــی قیامــت هــم نزدیــک شــده ایم،  ــه برپای ب

مصــداق »فضلــوا و أضلــوا« قــرار نگیریــم.
ــك أنــت العلیــم الحکیــم.  ــا إن ــا إال مــا علمتن ــم لن ســبحانك ال عل

ــا مــن ظلمــات الوهــم. ــور الفهــم و أخرجن ــا بن اللهــم أکرمن

منظور از صحت حدیث 

براساس دیدگاه مجتهدیِن 

صحابه و تابعین و...، صحت 

سند و صحت متن، هردو 

می باشد. پس تنها صحت سند 

)که محور تالش محدثین 

هست( نزد مجتهدین برای عمل 

کافی نیست، بلکه بعد از ثبوت 

صحت سند، صحت متن بر 

اساس قواعد مجتهدین نیز باید 

ثابت شود و شرایط الزم برای 

صالحیت عمل به متن تکمیل 

شده باشد.
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استــــــاد
نویسنده: علی طنطاوی
ترجمه:الیاسنظری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبــح زود بــه روســتای »صاریتــا« رســیدیم و درِ اولیــن خانــه ای را کــه 
بــا آن روبــرو شــدیم، ســریعا کوبیــدم. همین کــه در بــاز شــد و مــا وارد 
خانــه شــدیم، از شــدت خســتگی، هریــک مثــل جنــازه ای  بــه گوشــه 
و کنــاری افتادیــم. خــواب عمیقــی چشــمانمان را در ربــود. واقعــاً هــم 
جــای تعجــب نداشــت اینقــدر خســته و کوفتــه باشــیم. تمــام شــب را 
پیــاده راه پیمــوده بودیــم؛ از ایــن کــوه بــاال بــرو و در آن وادی فــرود 
بیــا و ســپس از جــاده ای پــر از صخره و ســنگاخ گذشــتیم و ســرانجاِم 
ســفر مــا، ایــن روســتا بــود. روســتایی بــدور از آبادی هــا کــه خــود را 
در پســتوی دره و وادی هــای خشــک و بــی آب و علــف لبنــان شــرقی  
پنهــان کــرده اســت. واقعــاً هیــچ مکانــی را در عیــن عزلــت و تنهایی، و 

قطعــه ای بیــن آســمان و زمیــن، شــبیه بــه آن تاکنــون ندیــده ام. 
از خــواب بیــدار شــدیم، اهالــی روســتا حیــران و بهــت زده در اطــراف 
مــا حلقــه زده بودنــد. از آن هــا چنــد ســؤال پرســیدیم و گــرم گرفتیــم 
و از هــر جــا ســخنی بــه میــان آوردیــم. از سخنان شــان معلــوم بــود 
ــاده  ــه ایــن روســتای دور افت ــا ب ــا کنــون غریبــه و ناشناســی پ کــه ت
نگذاشته اســت، بــه همیــن خاطــر بــا تــرس و حــذر  ســخن می گفتنــد، 
ولــی وقتــی کــه خودمــان را معرفــی کردیــم و اصــل و نســب مــا را 
شــنیدند، اندکــی مطمئــن و آرام شــدند. امــا آن هــا بــه هیــچ یــک از 
ســواالت مــا جــواب ندادنــد و دائــم پاســخ هــر ســؤال را بــه اســتاِد خود 
ــی  ــم و آگاه ــاورزیم، و عل ــا کش ــد: »م ــد. می گفتن ــول می کردن مح

نداریــم، ولــی اســتاد کــه آمــد...«
ــان  ــر زب ــود را ب ــوب خ ــاه محب ــام پادش ــه ن ــی ک ــد مردم ــا مانن آن ه
ــوری  ــد، ط ــان می آوردن ــر زب ــتاد را ب ــام اس ــه ن ــد، همانگون می آورن
ــن  ــتاد پایی ــرام اس ــان از احت ــید و صدایش ــان می درخش ــه چشمانش ک
ــم  ــه معل ــت ک ــگفت وا می داش ــه ش ــرا ب ــئله م ــن مس ــد. و ای می آم
یــک روســتا )کــه بــه خدا قســم یــک معلــم معمولــی نبــود( ایــن همه 
جایــگاه و منزلــت در دل هــا داشــته باشــد. تــا جایــی کــه مــن اطــاع 
دارم یــک ســرباز هــم در چشــم کشــاورزاِن روســتایی از معلــم باالتــر 
اســت. گفتــم: ایــن اســتاِد بزرگــوار را صــدا نمی کنیــد تــا او را ببینیــم؟

ایــن کلمــه را که شــنیدند، مضطــرب و ناراحــت به یکدیگر نگریســتند. 
حالتــی چــون حالــت اهــل ایمــان کــه کلمــه کفــر را شــنیده باشــند. 

ســکوتی طوالنــی فضــا را فــرا گرفــت، دوبــاره پرســیدم، آنــگاه صاحب 
ــه کار  ــه ای ب ــا جمل ــود ت ــه خــرج داده ب ــادی ب ــه، کــه تــاش زی خان
ــان آزرده  ــم میهمان ــد و ه ــان کن ــود را پنه ــی خ ــم ناراحت ــا ه ــرد ت ب
خاطــر نشــوند، گفــت: اســتاد بــه دیــدار کســی نمی آیــد، بــه دیــدارش 
ــم:  ــیدم، و گفت ــت کش ــی راح ــنیدم، نفس ــن را ش ــی ای ــد. وقت می رون
ــه خدمــت ایشــان شــرفیاب می شــویم،  ــدارد، مــا ب آهــان؛ اشــکالی ن
ــردم  ــز درخواســت نمی ک ــودم هرگ ــادت ایشــان آگاه ب ــن از ع ــر م اگ

کــه صدایــش کنیــد، بلنــد شــوید و مــا را پیــش اســتاد ببریــد.
همــه بلنــد شــدند و ناراحتی شــان از بیــن رفــت. بــه راه افتادیم.کوچــه 
ــم.در فکــر  ــِگ روســتا را می پیمودی ــچ و تن ــس کوچه هــای پیچ در پی پ
اســتاد بــودم، بــا نــگاه توهــم بــه او می نگریســتم، آن نیــز مثــل دیگــر 
معلم هاســت بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن معلم بــا مکــر و نیرنگ توانســته 
چیزهایــی را بــرای ایــن مــردم کشــاورز وارونــه جلــوه بدهــد تــا جایــی 

کــه او را چیــزی گمــان کننــد کــه در آن حــد و انــدازه نیســت.
بــر قلــۀ کــوه بــه خانــه ای رســیدیم، باالتریــن خانــۀ روســتا. پایین تــر از 
آن چشــمه ای وجــود داشــت و پیرامــون آن را باغــی زیبــا آراســته بــود، 
داخــل خانــه فرشــی تمییــز و نظیــف و اســباب و اثــاث شــهری وجــود 
داشــت و یــک قفســۀ کتــاب و در نزدیکــی آن میــزی کوچــک کــه 
بــر آن برگــه و قلــم و کتابــی بــاز ـ کــه بــا یــک نــگاه متوجــه شــدم 
کــه کتــاب إحیــاء امــام غزالــی اســت ـ قــرار داشــت. انــدازه ای کــه از 
وجــود آن کتــاب تعجــب کــردم، از چیــز دیگــری تعجــب نکــردم. بعــد 
از چنــد لحظــه انتظــار، پیرمــرد بــا محاســنی ســفید و عبایــی بــر شــانه 
کــه در زیــر آن، لباســی زیبــا و تمیــز پوشــیده بــود، وارد شــد. بــا لهجــۀ 
ــه گفتگــو نمــود. امــا  ــه مــا خوش آمــد گفــت و شــروع ب فصیحــی ب
کشــاورزان از هیبــت و جــال اســتاد از دِم در یــک قــدم هــم جلوتــر 
نیامدنــد، و بــر زمیــن میــخ شــده و هیــچ حرکتــی نداشــتند، تــو گویــی 

پرنــده ای بــر شــانۀ آن هــا نشســته اســت.
همچنــان شــیخ صحبــت می کــرد و چشــمانم بــه او دوختــه شــده بود، 
ــده ام؟  ــًا کجــا دی ــه ذهنــم فشــار مــی آوردم کــه ایــن چهــره را قب ب
نگاهــم کمــی طوالنــی شــد و شــیخ نیــز متوجــه ایــن مطلــب شــد. 

ـ چه شده پسرم؟ 
ـ سرروم؛ فکر کنم شما را بشناسم؛ 

ـ ) لبخنــدی بــر لبانــش نشســت( ولــی مــن تــو را می شناســم، آیــا تــو 
ســال ١9١8 در مدرســه تجــاری نبودی؟

خــوب کــه فکــر کــردم، احســاس کــردم کــودک خردســالی شــدم و به 
٢3 ســال قبــل برگشــته بــه اســتادم عبدالواســع می نگــرم. بــی اختیــار 
داد زدم: اســتادم! خــودم را بــر دســتانش انداختــم و شــروع بــه بوســیدن 
کــردم و اســتاد کمــرم را دســت می کشــید و پیشــانی ام را می بوســید، 

و همــه بــه گریــه درآمدنــد.
اســتادی کــه بیســت ســال اســت مدرســه را رهــا کــرده و بــاز نشســت 
شــده اســت و خبــری از او بــه مــا نرســیده اســت. گمــان می بردیــم که 
از ایــن دنیــا رخــت بــر بســته اســت. هنــوز زنــده اســت؟ در روســتای 
صاریتایــی کــه در بیــن زمیــن و آســمان گم اســت، زندگــی می کنــد؟ 

خیلــی عجیــب اســت.
جلسه بعد از این برآشفتگِی ناگهانی، آرام شد.

ــن آورده،  ــه در م ــه زمان ــری ک ــه تغیی ــن هم ــود ای ــا وج ــروم؛ ب ـ س
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ــناختی؟  ــرا ش ــه م چگون
ــا اولیــن نــگاه شــناختمت،  ـ در نــگاه مــن هیــچ تغییــری نکــردی، ب
ــرون  ــام بی ــا از ش ــام شــد، و ترک ه ــگ تم ــه جن ــی ک ــو وقت ــر ت مگ
شــدند کاس پنجــم نبــودی؟ روی نیمکــت اول، روبروِی پنجــره؟ و در 

کنــارت ســّری نشســته نبــود؟ االن ســری کجاســت؟ 
ــتاد  ــش. اس ــر ندیدم ــال، دیگ ــان س ــد از هم ــتاد، بع ــم اس ـ نمی دان
ــا دوســتان  ــم؟ چــرا ب ــا نرمــی گفــت: چــرا پســر گل ــه و ب خیرخواهان
مدرســه ات در ارتبــاط نبــودی؟ زندگــی بــه تــو نیاموخته که دوســتی ای 
کــه مدرســه پیونــدش دهــد بهتریــن و محکم تریــن دوســتی اســت؟ 

خــدا هدایتــت کنــد فرزنــدم.
اســتاد ســرش را پاییــن انداخــت و در فکــر فــرو رفــت ســپس گفــت: 
فرزنــدم؛ آیــا میدانســتی کــه معلــم آرزو دارد شــاگردانش هرگــز بــزرگ 
نشــوند و او شــاگردان را همــان گونــه کــه اولیــن بــار آن هــا را دیــده 

اســت، تصــور می کنــد گرچــه مــردان بزرگــی شــده باشــند؟
ــور  ــره تص ــروِی پنج ــِی روب ــت اول ــودِک نیمک ــان ک ــو را هم ــن ت م
می کنــم، پــس فکــر کــن وقتــی یکــی از دانــش آموزانــش رئیــس او 

شــود، چــه قــدر ســخت اســت.
ـ عدنان را می شناسی؟

ـ کدام عدنان ؟ 
ــزو  ــان ج ــن عدن ــود. ای ــما ب ــر از ش ــود، کوچک ت ــما نب ــا ش ــه؛ ب ـ ن
کوچکتریــن و محبوبتریــن دانــش آموزانــم بود، دســت زمانــه او را ناظر 
مدرســه ای کــه مــن در آن بــودم، قــرار داد. فکــرش را بکــن، مــن را 
صــدا می زنــد، نشســته از مــن اســتقبال می کنــد، و دســتور می دهــد، 
و حتــی یــک مرتبــه در حقــم بــدی کــرد چراکــه آن احترامــی را که در 
خــور او بــود، کامــل ادا نکــردم، چگونــه بــه او ادای احتــرام کنــم؟ برای 
مــن همــان عدنــان کوچولــوِی مــو ســرخ کــه رو صندلــی نشســته بود، 
اســت. چگونــه احترامــش را بگیــرم؟ آیــا بــه فرزنــدم ادای احتــرام کنم؟ 
ــم کــرد،  ــم داد و اذیت خدایــش ببخشــاید... خدایــش ببخشــاید... عذاب
ــا ناســپاس او  ــم وقتــی کــه شــاگردانش از او رویگــردان شــوند ی معل
ــد، جگــرش تکــه تکــه می شــود،  ــر او گــردن کشــی کنن ــد و ب گردن
تــو گویــی کــه همــان کــودکان بــر او سرکشــی کردنــد. بیچــاره خبــر 
نــدارد کــه کــودک تــا قیامت کــودک نمــی مانــد... نــه، هرگــز گمانش 

ــد. ــم نمی کن را ه
شــیخ لختــی ســر در گریبــان خــود فــرو بــرد، دوبــاره گفــت: همیشــه 
انگشــتت را بلنــد می کــردی، همــش می گفتــی: آیا اســتاد..؟ فراموشــت 
نکــرده ام؛ چگونــه معلــم دانــش آموزانــش را فرامــوش می کنــد و آنهــا 

بخشــی از خاطراتــش هســتند؟ و خاطــرات یعنــی زندگــی.
ـ االن چه مشغولیتی داری؟ 
ـ ) خنده ای کردم( معلم ام. 

آهی برآورد و گفت: بیچاره؛ تو چرا این شغل را انتخاب کردی؟
ـ همین ز ودی ها رهایش می کنم، االن قاضی شده ام.

ـ فکر می کنی بتوانی؟
شــاگردانم کــه دوستشــان داشــتم و قلبــم را بــه آن هــا هدیــه کــردم 
ــوز هــم آن هــا را  ــد، امــا هن ــد، فراموشــم کردن و جگــر گوشــه ام بودن
دوســت دارم و آرزو دارم کــه آن هــا را در آغــوش بگیــرم، آه... یــک پــدر 
چقــدر درد و رنــج می کشــد زمانــی کــه فرزنــدش بــه او توجــه نکنــد و 

از کنــارش بگــذرد و او را نشناســد، هیــچ خیــر و خوبــی از آن هــا ندیدم، 
بــا ایــن وجــود دوســت دارم کــه دیگرانــی را بــزرگ و تربیــت کنــم و 
ــم کــه  مــا بقــی روح و زندگــی ام را در وجــود آن هــا بریــزم، و می دان
این هــا هــم از آن هــا بهتــر نخواهنــد شــد امــا چــکار کنــم؟ آفــت ایــن 
شــغل همیــن اســت، شــغلی اســت کــه غیــر درد چیــز دیگــری نــدارد 
ــودش  ــد و در نب ــش می دان ــذت بخ ــغل آن را ل ــن ش ــب ای ــا صاح ام
جــزع و فــزع می کنــد، دقیقــا مثــل صاحــب کوکائیــن )مــواد مخــدر( 
ــر نباشــد  ــاز هــم اگ ــرد، ب ــن می ب ــا مصــرف آن زندگــی اش را از بی ب

ــت؟ ــب نیس ــن از عجای ــود. ای ــرارش می ش ــتاق و بی ق مش
ــوش  ــاب گ ــه ط ــذرم ب ــه می گ ــتا ک ــۀ روس ــار مدرس ــن از کن م
می دهــم، وقتــی طــاب درس هــا را تکــرار می کننــد و یــا ســرودی را 
می خواننــد، قلبــم در ســینه ام بــه تــب و تــاب می افتــد و بــه ایــن معلــم 
ــدم تعجــب  ــم. فرزن ــه حســادت می کن ــن گرفت ــم را از م ــه فرزندان ک
نکــن، از یــک کشــاورز بپــرس؛ کشــاورزی کــه زمیــن را می شــکافد و 
بــذر را در آن قــرار می دهــد و منتظــر می شــود تــا گیــاه ضعیفــی ســر 
در آورد، وقتــی کــه گیــاه از زمیــن ســر کشــید  نگهداریــش می کند، آب 
می دهــد و هــر روز طــول آن را انــدازه می گیــرد. بــا هــر ذره ای کــه از 
آن رشــد می کنــد، هــزار تــرس و لــرز و امیــد و آرزوی آن کشــاورز نیــز 
ــا  ــد، ت ــرف او می کن ــی اش را ص ــود و زندگ ــام وج ــد. تم ــد می کن رش
اینکــه بــزرگ شــود و پــر از شــاخ و بــرگ و میوه هــای آویــزان، حــال 
مجبــور بــه فروشــش شــود، یــک شــبانه روز نگــذرد کــه آن را دســت 
دیگــری ببینــد، از او بپــرس وقتــی درختــش را می بینــد و خاطــرات آن 
و یــا آن کــه چقــدر از روز و شــبش را بــرای آن صــرف کــرده اســت، 
ــده شــود، چقــدر درد می کشــد و چــه آه و حســرت هایی از  برایــش زن
نهانــش بــر نمی آیــد... حــال آنکــه آن یــک درخــت جامــد و بــی جــان 
اســت، مــن چــکار کنــم کــه انســان هایی را تربیــت کــردم کــه از مــن 
ــد... آن هــا را  ــد و محبــت و احساســاتم را فرامــوش کردن روی گرداندن

فرامــوش نکــردم، و محبتــم را از آن هــا دریــغ نمی کنــم.
فرزنــدم! چــرا تــو را بــا ایــن ســخنان ناراحــت کنــم، حداقــل دلــم را 
خالــی کــردم. مــن در ایــن روســتای دور افتــاده بــه تنهایــی زندگــی 
ــته ام.  ــم. خس ــه بگذران ــرم را چگون ــه عم ــم بقی ــم و نمی دان می کن
خــواب نــدارم. غیــر از ســتارگان چیــز دیگــری نــدارم. بــا آنهــا خلــوت 
می کنــم و درد دلــم را بــه آنهــا می گویــم. گاهــی اوقــات ایــن 
ــب و هــوش و  ــه قل ــد ک ــن ســنگینی می کن ــر م ــدر ب خاطــرات اینق
حواســم را در میــان اکنونــی کــه هیــچ لذتی در آن نیســت و گذشــته ای 

ــم. ــم می کن ــردد، گ ــاز نمی گ ــه ب ک
ــه پســرم؛ دنبــال ایــن شــغل نبــاش، اگــر توانســتی رهایــش کــن.  ن
شــغل نیســت، همــه اش انــدوه و درد اســت، مرگــی ُکنــد و تدریجــی 
اســت و نــه زندگــی. معلــم شــهید گمنامــی اســت کــه زندگــی می کند 
ــر  ــد مگ ــادی از او نمی کن ــدارد، و ی ــر ن ــی از او خب ــرد و کس و می می
ــش دیگــران را  ــب و غریب ــات و کار هــای عجی ــرای اینکــه از حکای ب
بخندانــد. شــبانه همــان صخره هــا و دره هــا را پیمودیــم، و از روســتای 
صاریتــا برگشــتیم. همــواره پــژواک ســخنان اســتاد در گوشــم 
می پیچیــد، ســخنانی کــه در ایــن منطقــۀ خشــک و آرام، بســیار قــوی 
و طنیــن انــداز بــود، امــا بقیــه نمی شــنیدند، و شــاید هــم اگــر بشــنوند، 

دوســت ندارنــد کــه بفهمنــد. 
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اســام دینــی اســت جهــان شــمول و فراگیــر کــه بــه تمــام جوانــب 
زندگــی انســان و هــر آنچــه کــه در اطرافــش اســت، توجــه کــرده و 
برنامــه ای کامــل تدویــن کــرده اســت. از ایــن جهــت بــه هــر آنچــه 
کــه انســان بــا آن ســروکار دارد نیــز توجــه نمــوده و بــرای آنهــا حقوقی 
وضــع کــرده اســت. و آدمــی را مکلــف کــرده کــه آن حقــوق را رعایــت 
کنــد. یکــی از چیزهایــی کــه انســان ها روزانــه بــا آن ســروکار دارنــد 
ــز  ــروز نی ــدرن و شــهری ام ــی م ــه در زندگ ــرا ک ــات اســت؛ چ حیوان
ــد.  ــاط ان ــات در ارتب ــاوت حیوان ــای متف ــی باگونه ه ــه نوع انســان ها ب
ــی  ــات کــه در مبان ــا حیوان ــی ب ــه مهربان ــه در رابطــه ب ــن اعامی اولی
اســامی مــا اعــان شــده، ایــن اســت کــه عالَــم حیوانــات هماننــد 
عالـّـم انســان ها دارای ویژگــی، طبیعــت و شــعور اســت. خداونــد متعــال 
فرمــوده : »و مــا مــن دابــة فــی االرض و ال طائــر یطیــر بجناحیــه اال 
امــم امثالکــم«.) انعــام/ 38( )و هیــچ جنبنــده ای در زمیــن نیســت و نــه 
هیــچ پرنــده ای کــه بــا دوبــال خــود پــرواز می کنــد مگــر آنکــه آنهــا 

نیــز گروه هایــی ماننــد شــما هســتند.(
ــات  ــوق حیوان ــه حق ــا نســبت ب ــه غربی ه بســیار شــنیده می شــود ک
توجــه خاصــی داشــته و در امــور زندگــی بــه آنهــا وابســته اند و بــه دفاع 
از آنهــا مبــادرت می ورزنــد. چــه ایــن کار پســندیده اســت، امــا تازگــی 
نــدارد؛ چراکــه رعایــت حقــوق حیوانــات در تعالیــم اســامی و در بیــن 

مســلمانان از خیلــی قبــل بــوده اســت.
ــب فقهــی،  ــه و ســلم و در کت ــی الل علی ــی اکــرم صل ــث نب در احادی
ــه  ــورد، ک ــم می خ ــه چش ــات ب ــه حیوان ــبت ب ــی نس ــکام و فرامین اح
رعایــت آنهــا موجــب ثــواب و اهمــال آنهــا موجــب بازخواســت و عذاب 

خواهــد بــود.
ــی و  ــب روای ــه در کت ــی ک ــه از حقوق ــد نمون ــه چن ــب ب ــن مطل در ای

ــود. ــاره می ش ــده، اش ــات آم ــرای حیوان ــی ب فقه
1-  آب و غذا دادن به حیوانات :

ــات اســت  ــات یکــی از حقــوق اولیــه حیوان ــه حیوان آب و غــذا دادن ب
کــه در کتــب روایــی و فقهــی مــا، در مــورد آن دســتورات و احکامــی 

نهــاده شــده اســت.
حضــرت عبــدالل ابــن عمــر رضــی الل عنهمــا روایــت می کنــد کــه 
رســول الل صلــی الل علیــه و ســلم فرمودنــد: »عذبــت امــرأة فــي هرة 
ــا وال  ــي أطعمته ــار، ال ه ــا الن ــت فیه ــت، فدخل ــی مات ــجنتها حت س
ســقتها، إذ حبســتها، وال هــي ترکتهــا تــأکل مــن خشــاش األرض«.

ــم 348٢( ــث رق ــح  بخــاری حدی ) صحی
)زنــی بــه خاطــر گربــه ای کــه آن را زندانــی کــرده بــود تــا اینکــه مــرد، 
عــذاب داده شــد و بــه آتــش دوزخ گرفتــار گردیــد، آن زن نــه بــه گربــه 
ــن  ــوران زمی ــرات و جان ــت از حش ــه می گذاش ــی داد و ن ــذا م آب و غ

ــه کند.( تغذی
ایــن حدیــث دلیلــی اســت بــه تحریــم کشــتن گربــه و ســایر جانــوران 
مشــابه آن و همچنیــن تحریــم زندانــی کــردن آنهــا بــدون آب و غــذا؛ 

زیــرا ایــن کار موجــب تعذیــب و شــکنجۀ مخلوقــات خــدا می شــود.
ــا  ــت مســلمة و انم ــا کان ــذی یظهــر أنه ــووی می نویســد: »ال ــام ن ام

دخلــت النــار بهــذه المعصیــة« . ) تکملــه فتــح الملهــم ٢39/4(
 ایــن زن مســلمان بــوده و بــه خاطــر ایــن گنــاه بــه عــذاب گرفتــار 

شــده بــود.
در واقعــۀ متفــاوت دیگــری کــه حضــرت ابوهریــره از رســول الل صلــی 
الل علیــه و ســلم روایــت کــرده اســت، ایــن طــور آمــده اســت: »بینمــا 
رجــل یمشــي بطریــق اشــتد علیــه العطــش، فوجــد بئــرا، فنــزل فیهــا 
ــأکل الثــرى مــن العطــش،  ــإذا کلــب یلهــث ی ــم خــرج ف فشــرب، ث
فقــال الرجــل لقــد بلــغ هــذا الکلــب مــن العطــش مثــل الــذي کان 
بلــغ منــي، فنــزل البئــر فمــأ خفــه مــاء، ثــم أمســکه بفیــه حتــی رقي 
ــا رســول الل وإن  ــوا: ی ــه« قال ــه فغفــر ل فســقی الکلــب فشــکر الل ل
لنــا فــي هــذه البهائــم ألجــرا؟ فقــال: »فــي کل کبــد رطبــة أجــر«. 

)صحیــح مســلم حدیــث رقــم ٢٢44(
ــاه  ــگاه چ ــد. آن ــنه ش ــدت تش ــه ش ــت و ب ــی می رف ــردی در راه م
ــه داخــل آن رفــت و آب نوشــید. ســپس بیــرون آمــد،  آبــی یافــت، ب
ســگی دیــد کــه بــه علــت تشــنگی زبانــش بیــرون افتــاده و خاک های 
نمنــاک را می خــورد. آن مــرد بــا خــودش گفــت: ایــن ســگ بــه حــدی 
تشــنه شــده کــه مــن تشــنه بــودم. بــه داخــل چــاه رفــت و مــوزه اش را 
پــر آب کــرد، بــا دهانــش گرفــت از چــاه بــاال آمــد و بــه ســگ آب داد. 
خداونــد عمــل او را پســندید و گناهانــش را بخشــید. صحابــه رضی الل 
عنهــم عــرض کردنــد: ای رســول خــدا! آیــا در رســیدگی بــه حیوانــاِت 
ــه  ــد: کمــک کــردن ب ــاداش می رســد؟ فرمودن ــه مــا پ ــان بســته ب زب

هــر موجــود زنــده ای موجــب پــاداش اســت.
ــه  ــذا دادن ب ــت آب و غ ــر اهمی ــت ب ــی اس ــود دلیل ــث خ ــن حدی ای

ــا. ــوق آنه ــات و حق حیوان
در کتــب فقهــی نیــز عباراتــی وجــود دارد کــه فقهــا از حــق حیوانــات 
فروگــذار نکردنــد. بــه طــوری کــه بعضــی از فقهــا در تقســیمات نفقــه، 
ــع  ــع الصنائ ــد. )بدائ ــرده ان ــان ک ــات بی ــرای حیوان ــتقلی ب ــم مس قس

)١08/5
در فتــاوای هندیــه نســبت بــه آب وغــذا دادن حیوانــات آمــده اســت: 
»َوَمــْن َملـَـَك بَِهیَمــًة لَِزَمــُه َعلَُفَهــا َوَســْقُیَها، َفــإِْن اْمَتَنــَع َعــْن َذلـِـَك لـَـْم 
ُیْجَبــْر َعلَْیــِه، َواَل ُیْجَبــُر َعلَــی بَْیِعَهــا إالَّ أَنَّــُه ُیْؤَمــُر ِدَیانَــًة ِفیَمــا بَْیَنــُه 
ِ تََعالـَـی َعلـَـی َطِریــِق اأْلَْمــِر بِالَْمْعــُروِف َوالنَّْهــِي َعــْن الُْمْنَکــِر  َوبَْیــَن اللَّ
«. )الفتــاوی الهندیــه ١/6١6( ــا بِالَْبْیــِع، َوُهــَو اأْلََصــحُّ ــا بِاْلِنَْفــاِق َوإِمَّ إمَّ

کســی کــه مالــک حیوانــی اســت، علــف و آب آن حیــوان بــر او الزم 
ــر آب و غــذا دادن، وفروشــش  ــد، ب ــاع کن ــکار امتن اســت و اگــر از این
ــر صاحــب  ــن الل( ب ــه و بی ــا بین ــی م ــة )ف ــا دیان ــار نمی شــود. ام اجب

حقوق حیوانات از منظر
 روایی و فقهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصابرطاهری
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حیــوان الزم اســت کــه یــا بــه آب و غذایــش رســیدگی کنــد یــا اینکــه 
آن را بفروشــد.

ــر  ــل اســت کــه از طــرف قاضــی ب ــو یوســف رحمــه الل قائ ــام اب ام
ــه ٢/١95( ــود. )الهدای ــی می ش ــم حقوق ــوان حک ــب حی صاح

ــْم  ــه چشــم می خــورد: »اْعلَ ــارت ب ــن عب ــه ای در کتــب فقهــی مالکی
ابَّــِة إَذا لـَـْم َیُکــْن َمْرًعــی َواِجَبــٌة َوُیْقَضــی بَِهــا أِلَنَّ تَْرَکَهــا  أَنَّ نََفَقــَة الدَّ
ــَل ِفــي  ــِر َقَضــاٍء، َوَدخَّ ــِن ُرْشــٍد ُیْؤَمــُر ِمــْن َغْی ــْوِل ابْ ــا لَِق ُمْنَکــٌر ِخَاًف
ًة َعْمَیــاَء َفَتِجــُب نََفَقُتَهــا َعلَــی َمــْن انَْقَطَعــْت ِعْنــَدُه، َحْیــُث  ابَّــةِ ِهــرَّ الدَّ
ــُه  ــْب أِلَنَّ لَ ــْم تَِج ــِه لَ ــَدَرْت َعلَْی ــإِْن َق ــَراِف، َف ــی ااِلنِْص ــِدْر َعلَ ــْم تَْق لَ

ــا«  )حاشــیه الصــاوی علــی الشــرح الصغیــر ١66/6( َطْرَدَه
بــدان! کــه نفقــه حیــوان زمانــی کــه چراگاهــی وجــود نداشــته باشــد 
ــود.  ــی می ش ــم حقوق ــی حک ــرف قاض ــر آن از ط ــت و ب ــب اس واج
ــه صاحــب آن دســتور داده می شــود،  ــد: ب ــن رشــد می گوی ــه اب عام
امــا حکــم حقوقــی نمی شــود و از جملــه حیوانــات گربــه کــور اســت 

کــه نفقــه آن بــر کســی اســت کــه در خانــه اش اســت.
ــت و  ــو داش ــرای وض ــط آب ب ــلمانی فق ــر مس ــد: »اگ ــا گفته ان فقه
همراهــش حیــوان یــا ســگی تشــنه بــود، آب را بــه ســگ بدهــد و بــه 
جــای وضــو تیمــم کنــد« . )مراقــی الفــاح شــرح نــور األیضــاح 4١/١  

المجمــوع شــرح المهــذب ٢/٢48(
2- آزار و اذیت نرساندن به حیوانات: 

همانطــور کــه اســام آزار رســاندن بــه انســان ها را حــرام کــرده، آزار 
رســاندن بــه حیوانــات را نیــز حــرام کــرده اســت.

ــع رســول  ــا م ــد: »کن ــه می گوی ــن مســعود رضــی الل عن ــدالل اب عب
الل صلــی الل علیــه و ســلم فــي ســفر فانطلــق لحاجتــه فرأینــا حمــرة 
معهــا فرخــان فأخذنــا فرخیهــا فجــاءت الحمــرة فجعلــت تفــرش، فجاء 
النبــي صلــی الل علیــه و ســلم فقــال: مــن فجــع هــذه بولدهــا؟ ردوا 
ولدهــا إلیهــا ورأى قریــة نمــل قــد حرقناهــا فقــال: مــن حــرق هــذه؟ 
قلنــا نحــن قــال: إنــه الینبغــي أن یعــذب بالنــار إال رب النــار« . )ابــو 

داود ٢675(
ــم، آن  ــفری بودی ــلم در س ــه و س ــی الل علی ــول الل صل ــراه رس هم

ــد.  ــت رفتن ــای حاج ــرای قض ــلم ب ــه و س ــی الل علی ــرت صل حض
ــود،  ــش ب ــه همراه ــه دو جوج ــم ک ــده ای را دیدی ــت پرن ــن وق در ای
جوجه هایــش را گرفتیــم. وقتــی پیامبــر صلــی الل علیــه و ســلم آمدند، 
فرمودنــد: چــه کســی ایــن پرنــده را بــه خاطــر جوجه هایــش پریشــان 

ــد.  ــش را برگردانی ــرده اســت؟ جوجه های ک
و النــه مورچه هــا را دیدنــد کــه آتــش زدیــم. آن حضــرت صلــی الل 

علیــه و ســلم فرمودنــد: چــه کســی ایــن النــه را آتــش زده؟
گفتیــم مــا آتــش زدیــم. فرمودنــد: جــز خداونــد کســی اجــازه نــدارد 

ــا آتــش عــذاب دهــد. موجــودات را ب
حضــرت جابــر ابــن عبــدالل رضــی الل عنــه مــی گویــد: »أن النبــي 

صلــی الل علیــه وســلم مــر علیــه حمــار قــد وســم فــي وجهــه فقــال: 
لعــن الل الــذي وســمه« . )صحیــح مســلم حدیــث رقــم ٢١١7(

ــر  ــه ب ــد ک ــذر کردن ــی گ ــر االغ ــلم ب ــه و س ــی الل علی ــر صل پیامب
صورتــش داغ نهــاده شــده بــود، آن حضــرت صلــی الل علیــه و ســلم 

ــرده اســت. ــه آن را داغ ک ــد کســی ک ــت کن ــد لعن ــد: خداون فرمودن
امــام نــووی رحمــه الل می نویســد: داغ کــردن در صــورت حیــوان، بــه 

اجمــاع علمــا ممنــوع اســت.  )المنهاج شــرح مســلم(
ــال:  ــاس ق ــن عب ــن اب ــد: »ع ــاس می گوی ــن عب ــدالل اب حضــرت عب
ــن  ــش بی ــن التحری ــلم ع ــه و س ــی الل علی ــول الل صل ــی رس نه

ــم ٢56٢( ــث رق ــی داود حدی ــنن أب ــم«. )س البهائ
ــن  ــم انداخت ــان ه ــه ج ــلم از ب ــه و س ــی الل علی ــرم صل ــول اک رس

ــد. ــی فرمودن ــات نه حیوان
فقهــا نوشــته اند: »َوُیْســَتَحبُّ أَْن َیُقــصَّ الَْحالـِـُب أَْظَفــاَرُه لَِئــاَّ ُیْؤِذَیَهــا« 

ــاوی الهندیه ١/6١6( . ) الفت
ــش را  ــد، ناخن های ــوان را می دوش ــه حی ــی ک ــت کس ــتحب اس مس

ــوان اذیــت نشــود.  ــا حی ــد ت ــاه کن کوت
3 - احسان در کشتن حیوانات: 

ــه نوعــی  ــا ب ــی کــه کشــتار آنهــا حــال اســت ی در اســام، حیوانات
ــب  کشتن شــان در صــورت آزار رســاندن جــواز داده شــده اســت، جان
ــونت،  ــود و از خش ــت ش ــد رعای ــا بای ــق آنه ــی در ح ــان و نیک احس
شــکنجه و تعذیــب آنهــا چــه در وقــت کشــتار و چــه موقــع کشــتن 

ــرد. ــد خــودداری ک بای
پیامبــر صلــی الل علیــه وســلم فرمودنــد: »إن الل کتــب الحســان علی 
کل شــيء، فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح، 
ــه«. )صحیــح مســلم حدیــث  ــرح ذبیحت ولیحــد أحدکــم شــفرته، فلی

رقــم ١955(
خداونــد در همــه چیــز احســان را واجــب کــرده اســت. پــس هــرگاه 
کشــتید )بــه حکــم قصــاص( به شــیوه نیکــو بکشــید و هــر گاه حیوانی 
را کشــتید پــس بــه شــیوه نیکــو بکشــید. و یکــی از شــما چاقــواش را 

تیــز کنــد و حیــوان را راحــت کنــد.
در حدیــث دیگــری کــه حضــرت عبــدالل ابــن عبــاس روایــت کــرده 
اســت، اینطــور آمــده اســت: »أن رجــا أضجــع شــاة یریــد أن یذبحهــا 
و هــو یحــد شــفرته فقــال النبــي صلــی الل علیــه و ســلم: أتریــد أن 
تمیتهــا موتــات هــا حــددت شــفرتك قبــل أن تضجعها«.)المســتدرک 

علــی الصحیحیــن حدیــث رقــم 7563( 
شــخصی گوســفندی را روی زمیــن خوابانیــده و می خواســت ســرببرد. 
در حالــی کــه داشــت چاقــواش را تیــز می کــرد، رســول الل صلــی الل 
ــی، چــرا  ــا می خواهــی آن را زجرکــش کن ــد: آی ــه و ســلم فرمودن علی

قبــل از اینکــه آن را روی زمیــن بخوابانــی چاقویــت را تیــز نکــردی!
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برخی دیگر از احكام کشتن حیوان:
الــف: قطــع کــردن همزمــان نخــاع و ســر حیــوان هنــگام کشــتار، 

ــة 5/33١( ــاوی الهندی مکــروه اســت. )الفت
ب: شکســتن گــردن حیــوان بعــد از کشــتار قبــل از اینکــه ســرد شــود 

)کامــا بمیــرد(، مکــروه اســت. )الهدایــة 4/7١(
ــوان  ــه حی ــل از اینک ــتار قب ــد از کش ــوان بع ــردن حی ــاخی ک ج: س

ــار 495/9( ــدر المخت ــت. )ال ــروه اس ــرد، مک ــا بمی کام
د: مکــروه اســت اینکــه حیــوان کشــان کشــان بــه کشــتارگاه، بــرده 

شــود. )الــدر المختــار 495/9(
ح: ســر بریــدن حیــوان از پشــت ســر مکــروه اســت. )الــدر المختــار 
495/9( البتــه اگــر قبــل از بریــدن رگ هــا حیــوان بمیــرد، گوشــتش 

حــرام اســت.
خاصــه هــر آنچــه کــه باعــث تعذیــب حیــوان شــود، انجامــش مکروه 

ــت. )الهدایة 4/7١( اس

4- از حیوانات به درستی بهره کشی شود:
ــت  ــرار داده اس ــز ق ــات را جای ــی از حیوان ــتفاده و بهره کش ــام اس اس
خــواه اســتفاده از گوشتشــان باشــد یــا اســتفاده در باربــری و ســواری.

امــا ایــن اســتفاده بایــد بــه وجــه مطلوبــی باشــد تــا اینکــه عــاوه از 
اســتفاده، آســیب و یــا آزاری بــه حیــوان نرســد.

ــي رســول الل  ــد: »أردفن ــت می کن ــر روای ــن جعف ــدالل ب حضــرت عب
صلــی الل علیــه و ســلم خلفــه ذات یــوم ...قــال فدخــل حائطــا لرجــل 
ــه و ســلم  ــإذا جمــل فلمــا رأى النبــي صلــی الل علی مــن األنصــار ف
حــن وذرفــت عینــاه فأتــاه النبــي صلــی الل علیــه و ســلم فمســح ذفراه 
فســکت فقــال: مــن رب هــذا الجمــل؟ لمــن هــذا الجمــل؟ فجــاء فتی 
مــن األنصــار فقــال لــي یارســول الل فقــال: أفــا تتقــي الل فــي هــذه 
البهیمــه التــي ملــکك الل إیاهــا فإنــه شــکی إلــي أنــك تجیعــه وتدئبه« 

. )ســنن أبــي داود حدیــث رقــم ٢549(
ــان روی  ــرا پشــت سرش ــلم روزی م ــه وس ــی الل علی رســول الل صل
ــرای  ــلم ب ــه وس ــی الل علی ــول الل صل ــد... رس ــوار کردن ــی س حیوان
قضــای حاجــت وارد بــاغ یــک انصــاری شــدند. در آنجــا شــتری بــود. 
آن شــتر زمانــی کــه رســول الل صلــی الل علیــه وســلم را دیــد گریــه 
ســر داد و اشــک از چشــمانش جــاری شــد. رســول الل صلــی الل علیــه 
وســلم گــردن شــتر را دســت کشــیدند. شــتر آرام شــد. رســول اکــرم 
صلــی الل علیــه وســلم فرمودنــد: صاحــب این شــتر چه کســی اســت؟ 
جوانــی از انصــار آمــد و عــرض کــرد: بــرای مــن اســت. پیامبــر صلــی 
الل علیــه وســلم فرمودنــد: آیــا از خداونــد در قبــال ایــن حیواناتــی کــه 
ــو شــکایت  ــن شــتر از ت ــده نمی ترســی؟ ای ــک آنهــا گردانی ــو را مال ت
کــرده کــه او را آزار می رســانی و بــار ســنگین بــر او حمــل می کنــی.

ایــن حدیــث بــه ایــن نکتــه داللــت دارد کــه حیــوان بیــش از طاقتــش 

بــار  نشــود.
ــده  ــد، آم ــت می کن ــره روای ــه حضــرت ابوهری ــری ک ــث دیگ در حدی
اســت: »إیاکــم أن تتخــذوا ظهــور دوابکــم منابــر«. )ســنن أبــی داود 

ــم ٢567( ــث رق حدی
ــد،  ــاب کنی ــی انتخ ــوان صندل ــه عن ــات را ب ــت حیوان ــه پش از اینک

ــد. بپرهیزی
فقهــا هــم از ایــن مســئله عبــور نکردنــد و آن را مــورد توجــه قــرار داده 

. ند ا
در ردالمحتــار آمــده اســت: »جــاز رکــوب الثــور وتحمیله والکــراب علی 
الحمیــر بــا جهــد وضــرب، إذا ظلــم الدابــة أشــد مــن الذمــي، وظلــم 
الذمــي أشــد مــن المســلم. )َقْولـُـُه َوَجــاَز ُرُکــوُب الثَّــْوِر َوتَْحِمیُلــُه إلـَـْخ( 
َوِقیــَل اَل َیْفَعــُل أِلَنَّ ُکلَّ نـَـْوٍع ِمــْن اأْلَنَْعــاِم ُخلـِـَق لَِعَمــٍل َفــَا ُیَغیَّــُر أَْمُر 
ــا  ــْوَق َطاَقتَِه ــا َف ُلَه ــْرٍب( أَْي اَل ُیَحمِّ ــٍد َوَض ــَا َجْه ــُه بِ ــی )َقْولُ ِ تََعالَ اللَّ
َواَل َیْضــِرُب َوْجَهَهــا َواَل َرأَْســَها إْجَماًعــا، َواَل ُتْضــَرُب أَْصــًا ِعْنــَد أَبـِـي 
ــِه َوَســلََّم  ُ َعلَْی ِ َصلَّــی اللَّ َحنِیَفــَة ح َوإِْن َکانَــْت ِملَْکــُه َقــاَل َرُســوُل اللَّ
َوابُّ َعلـَـی النَِّفــاِر َواَل ُتْضــَرُب َعلـَـی الِْعَثــاِر( أِلَنَّ الِْعَثــاَر ِمــْن  )ُتْضــَرُب الــدَّ
ابَّــِة َفُتــَؤدَُّب  اِکــِب اللَِّجــاَم َوالنَِّفــاَر ِمــْن ُســوِء ُخُلــِق الدَّ ُســوِء إْمَســاِك الرَّ
( أِلَنَُّه اَل  ــيِّ مِّ َعلـَـی َذلـِـَك َکــَذا ِفــي ُفُصــوِل الَْعَاِمــيِّ )َقْولُُه أََشــدُّ ِمــْن الذِّ
ِ تََعالـَـی َعلـَـی َمــْن َظلََم  َ تََعالـَـی َوَوَرَد: )اْشــَتدَّ َغَضــُب اللَّ نَاِصــَر لـَـُه إالَّ اللَّ

َ تََعالـَـی« . )ردالمحتــار مــع الــدر 9/66٢( َمــْن اَل َیِجــُد نَاِصــًرا إالَّ اللَّ
ــدون زدن و  ــر گاو و االغ ب ــار کــردن و شــخم زدن ب )ســوار شــدن، ب
ســختگیری جایــز اســت. بیــش از طاقــت حیــوان بار نشــود و به ســر و 
صورتــش زده نشــود؛ چــرا کــه در روایــت آمــده اســت: »خشــم خداونــد 
بــر کســی کــه ظلــم کنــد و مظلــوم یــاوری بــه غیــر از خــدا برایــش 

نیابــد، خیلــی ســخت و زیــاد اســت«.
در فتــاوی هندیــه آمــده اســت: »بــار کــردن حیــوان بیــش از طاقتــش 
و بــدون وقفــه سوارشــدنش، مکروه اســت«. )الفتــاوی الهندیــة ١/6١6(

سخن پایانی:
خاصــۀ مطلــب ایــن اســت کــه حقــوق حیوانــات در اســام جایــگاه 
ویــژه ای دارد و در نصــوص شــرعی و همچنیــن کتــب فقهــی بــه آن 
ــوان گفــت کــه اولیــن  ــه جــرأت می ت ســفارش اکیــد شــده اســت. ب
منشــور حقــوق حیوانــات و توجــه بــه آن، توســط مســلمانان تدویــن 
شــده اســت، بطوریکــه کــه در کتاب هــای فقــه باب هــا و فصل هــای 
مختلفــی را بــدان اختصــاص داده انــد و اگــر کســی نگاهــی هــر چنــد 

گــذرا بــه آنهــا داشــته باشــد، متوجــه خواهــد شــد.
ــه اســام  ــود ک ــر اســام وارد می ش ــه ب ــن اعتراضــی ک ــن ای بنابرای
ــات اســت، ســخنی بی اســاس و باطــل اســت. ــوق حیوان ــض حق ناق
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ــه از  ــانی ک ــن از کس ــایخ م ــی از مش بعض
ــد نقــل  نزدیــک شــاهد ایــن ماجــرا بوده ان
کردنــد کــه: یــک روز صبــح در ســال 
»المیــدان«  محلــه  در  غوغایــی   ۱۸۳۱
باشــکوه ترین و زیباتریــن محلــه ی دمشــق 
ــه  ــود ک ــرار ب ــن ق ــه از ای ــد، قضی ــا ش برپ
»ابراهیــم پاشــا« بــرای ماقــات بــا عالــم 
بــزرگ شــام شــیخ »ســعید حلبــی«)۱( 
ــم  ــد. ابراهی ــه اش می آم ــجد محل ــه مس ب
پاشــا مــردی بســیار مقتــدر و تندخــو بــود، 
شمشــیرش زودتــر از غــاف در می آمــد تــا 
زبانــش از کام، کســی کــه قــدرت مطلــق 
ــود.  ــش ب ــخص اول ــح و ش ــوریه و فات س

علیرغــم اینکــه مــردم المیدان همــه پهلوان 
و محافظــان دمشــق بودنــد، چنان ترســیده 
بودنــد کــه عقــل از سرشــان پریــده بــود. از 
ــد؟  ــه چــکار کنن همدیگــر می پرســیدند ک
ــیزی ارزش  ــیخ، پش ــتند ش ــا می دانس آنه
بــرای دنیــاداران قائل نیســت، قدرت داشــتن 
ســاطین و ثــروت داشــتن ثروتمنــدان بــه 
هیچ وجــه او را وادار نمی کنــد کــه بــه آنهــا 
احتــرام بگــذارد، او مــردم را بــا لباس هایــی 
ــی  ــا ثروت های ــت، ی ــان اس ــر تنش ــه ب ک
یــا  انباشــته اند  گاوصندوق هــا  در  کــه 

ــد  ــت می َکنن ــل دول ــه از بغ ــی ک پول های
ــار  ــه عی ــد، بلک ــنگین نمی کن ــبک س س
هرکــس را بــا فضایلــی کــه در وجــودش و 
ایمانــی کــه در قلبــش هســت می ســنجد، 
ــه ظاهــر و هیاهــوی طبــل  مــردم فقــط ب
توجــه می کننــد و آن را بــزرگ و بــا هیبــت 
ــی و پوچــش را  ــا او درون خال ــد، ام می بینن

می  بینــد. 
میدانی هــا نگــران بودنــد کــه ایــن اخــاق 
ــاورد. دلشــان  ــه خشــم بی شــیخ، پاشــا را ب
می خواســت پاشــا را منصــرف کننــد، ولــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا او ک ــرف زدن ب ــدن و ح دی
ــته  ــرش نشس ــود، او در قص ــا نب راحتی ه
و کلــی نگهبــان و مامــور و ســرباز مســلح 
نمی گذارنــد  و  گرفته انــد  را  دوروبــرش 
هرکــس هرکــس او را ببینــد، بایــد چندبــار 
مــرگ را بــه چشــم خــود ببینــی تــا شــاید 
چشــمت بــه جمــال رخــش بیفتــد، از 
طرفــی دیگــر دلشــان می خواســت از شــیخ 
ــانه  ــدار ش ــن دی ــار ای ــر ب ــد از زی بخواهن
ــم  ــاهان ه ــی او از پادش ــد، ول ــی کن خال
ــت  ــود، هیب ــهامت تر ب ــر و باش باصابت ت
ــد  ــت می کن ــم او حفاظ ــش از حری و تقوای
و مائکــه دورش حلقــه زده و بالهایشــان را 

ــد.)۲(  ــش کرده ان ــر پای ــرش زی ف
مــردم کــه دیدند کاری از دستشــان ســاخته 
ــتن  ــه برافراش ــد ب ــروع کردن ــت، ش نیس
ــه  ــی در کوچ ــا و آب و گاب پاش پرچم ه
و خیابــان. زیباتریــن و خوشــرنگ ترین 
گل هــای »غوطــه« را می چیدنــد تــا بــرای 
پیشــباز پاشــا ســرراهش بریزنــد... نزدیــک 
غــروب تمــام برنامه هایــی کــه بــرای 
اســتقبال از پاشــا ریختــه بودنــد انجام شــد، 
ــا کلــی  ــا کاروانــی باشــکوه آمــد، ب پاشــا ب
ســرباز و ســاح و دبدبــه و کبکبــه، مــردم 
هرچــه در چنته داشــتند برای اســتقبال از او 
رو کردنــد، تــا اینکــه بــه دِر مســجد رســید. 
ــل  ــود و مث ــک ب ــیار کوچ ــجد بس دِر مس
یــک مانــع راهــش را بنــد آورد، گویــا بــه او 
می گفــت: یــا از همیــن راهــی کــه آمــدی 
برگــرد یــا هرچــه را بــا خــود آورده ای 
همینجــا بگــذار، اگــر می خواهــی وارد 
خانــه ی خــدا شــوی بایــد بنــده ای خاکــی 
ــا  ــا اگــر می خواهــی ب ــن باشــی! ام و فروت
ــر  ــام و نوک ــم و غ ــدم و حش ــزاران خ ه
خداگونــه ای باشــی اینجــا جــای تو نیســت. 
ــد و  ــش توحی ــه ارمغان ــی ک ــراث نبوت می
عدالــت اســت بــا بقایــای جاهلیتــی کــه بر 

هر که پایش را دراز می کند دستش را دراز منی کند
نویسنده: علی طنطاوی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمترجم: عبدالمجید خدادادیان

36



37

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد / شماره ۱۰ / تابستان ۱۴۰۱

شــرک و تبعیــض بنــا شــد یک جــا جمــع 
نمی شــوند، مگــر اینکــه یکــی بایــد از بیــن 
ــا  ــن ت ــن ببی ــر ک ــوب فک ــس خ ــرود، پ ب
بــه حــال شــنیده ای باطــل بــر حــق چیــره 

شــده باشــد؟! 
ــد  ــد و چن ــا دودل ش ــد: پاش راوی می گوی
لحظــه فکــر کــرد، ســپس بــه اطرافیانــش 
ــبش  ــودش از اس ــد و خ ــتور داد برگردن دس
ــد و ســرش را خــم کــرد و از در  ــن آم پایی
ــد.  ــا وارد ش ــک و تنه ــجد ت ــک مس کوچ
شــیخ را دیــد کــه روی حصیــری نشســته 
ــش را  ــرده و پاهای ــه ک ــی تکی ــه بالش و ب
ــاگردانش  ــه ش ــه ب ــنید ک ــرده، و ش دراز ک
می گویــد: »...شــخص اگــر صادقانــه از 
ــز و همــه کــس از  خــدا بترســد همــه چی
ــی  ــز بزرگ ــر چی ــون ه ــند، چ او می ترس
ببینــد تصــور عظمــت و جــال الل و تدبــر 
ــمش  ــر« آن را در چش ــای »الل اکب در معن
ــن  ــر« ای ــد. »الل اکب ــوه می ده ــر جل حقی
ــی در  ــراری الهوت ــر اس ــه ی مختص جمل
ــواد  ــلمانان بی س ــا مس ــا گوی ــود دارد، ام خ
مفاهیــم  و  معانــی  بحــر  از  و  شــده اند 
ــران  ــای بی ک ــد، و از دری ــه گرفته ان فاصل
»الل اکبــر« فقــط حروفــی تهــی از معنــا را 
ــد، خــدا  ــد و تکــرار می کنن ــان می آورن برزب
بــر هــر مســلمان فــرض نکــرده کــه در روز 
حداقــل ۸۵ بــار آن را بگویــد)۳( و ســی بار از 
مناره هــا بشــنود مگــر بــرای اینکــه بفهمــد 
ــا نیســت، و هــر کــه  هیــچ بزرگــی در دنی
ــز  ــچ چی ــدا باشــد از هیچ کــس و هی ــا خ ب
ــه از درد  ــاهان، ن ــه از پادش ــدارد، ن ــی ن باک
ــر مســلمان  ــو و دد. اگ ــه از دی ــرض، ن و م
ــر  ــا ب ــا و باره ــه را باره ــن کلم ــی ای وقت
زبــان مــی آورد معنایــش را هــم درک کنــد 
واژگانــی از قبیــل حقــارت و تــرس و بزدلی 
ــذف  ــش ح ــه ی زندگی ــی از لغت نام و تنبل

خواهــد شــد.«
مــردی از یــک طــرف گفــت: شــیخ! اگــر 
پادشــاه او را بکشــد یــا مریضــی جانــش را 

بگیــرد تکلیــف چیســت؟ 
شــیخ گفــت: »ســبحان الل! مگــر مؤمــن 
ــرگ  ــا از م ــد ی ــدن می ترس ــته ش از کش
بــدش می آیــد؟! مــرگ ســخت اســت 
چــون پایــان خوشــی ها و لذت هــا و از 
کــف دادن دنیاســت، امــا فقــط کافــری که 
زندگــی را منحصــر بــه دنیــا و حظ بــردن از 

ــه  ــرگ را اینگون ــد، م خوشــی هایش می دان
زندگــی  بــرای  آنکــه  ولــی  می بینــد، 
ــد  ــا مانن ــدان آمــاده می شــود و در دنی جاوی
ــدد  ــفرش را می بن ــار س ــه ب ــافری ک مس
زندگــی می کنــد، و بــرای ســاعت حرکــت 
ــافری  ــل مس ــد، مث ــماری می کن لحظه ش
ــادن قطــار  کــه در ایســتگاه منتظــر راه افت
ــدار  ــرای دی ــیدن ب ــه پرکش ــت، و لحظ اس
ــت  ــد غریبی س ــش مانن ــروردگار حال ــا پ ب
کــه بــه وطــن بــاز می گــردد تــا خانــواده و 
دوســتانش را بعــد از ســال ها دوری ببینــد... 
ــرگ  ــرگ را م ــد م ــه باش ــس اینگون هرک
ــدی  ــرای او تول ــرگ ب ــه م ــد، بلک نمی بین
ــایخ  ــت. از مش ــازه اس ــی ت ــاره و حیات دوب
مــا نقــل شــده کــه برتریــن شــهید کســی 
ــو پادشــاهی  اســت کــه حــرف حــق را جل
کشــته  بخاطــرش  و  می گویــد  ظالــم 

می شــود.«
پاشــا چهــره درهــم کشــیده بــود، گردنــش 
ــک  ــه ی ــه ب ــود و مغروران ــه ب ــاال گرفت را ب
ــه  ــک حلق ــرد و نزدی ــگاه می ک ــرف ن ط
ایســتاده بــود، شــیخ او را دیــد، هیــچ 
ــد و  ــری در حــرکات و ســکناتش نیام تغیی
اثــری از اینکــه بیشــتر از یــک مــرد عــادی 
ــه  ــدا نشــد، ب ــر او هوی ــده باشــد ب در او دی
ــه  او اشــاره کــرد بشــیند، همانطــور کــه ب
ــک لحظــه  ــا ی ــرد. پاش ــاره می ک ــه اش بقی
بــه خــود آمــد و دیــد کــه در بین شــاگردان 

ــدان شــیخ نشســته.  و مری
پاشــا تک تــک آنهــا را زیــر ذره بیــن 
چــه  بفهمــد  می خواســت  می گرفــت، 
ــه  ــا ب ــن آنه ــده در بی ــث ش ــزی باع چی
چشــم نیامــد. دنبــال آن کرنــش و احترامی 
بــود  کــرده  عــادت  کــه  می گشــت 
ــود  ــد. منتظــر ب ــش ببین همیشــه در اطراف
ــف  ــوش ص ــتند و جل ــش بایس ــه احترام ب
ــوم در  ــن ق ــه ای ــت ک ــند. نمی دانس بکش
ــیخ  ــد. ش ــر می برن ــه س ــر ب ــی دیگ عالم
ــه  ــرده ک ــاال ب ــود ب ــا خ ــا را ب ــدر آنه آنق
ــک  ــیانۀ ی ــل آش ــان مث ــا در چشم ش دنی
ــاال  ــه نظــر می رســد و از آن ب گنجشــک ب
پاشــا ماننــد یــک مورچــه دیــده می شــود، 
خــب چــه کســی بــه یــک مورچــه اهمیــت 

می دهــد؟! 
ــرد  ــگاه می ک ــا ن ــه آنه ــور ب ــا همینط پاش
ــه پــای شــیخ افتــاد  ــا اینکــه نگاهــش ب ت

کــه از قضــا بــه ســمت او دراز شــده بــود. 
ــیفتگی اش را  ــرور و خودش ــره غ ــن منظ ای
تحریــک کــرد. پــای شــیخ در چشــم پاشــا 
مثــل یــک عامــت تعجب بــود کــه هیبت 
و جبروتــش را بــه بــاد مســخره می گرفــت، 
و خیلــی بــه نظــرش بــزرگ می آمــد، آنقدر 
ــه  ــرد ب ــاس می ک ــا احس ــه پاش ــزرگ ک ب
چشــمانش فــرو رفتــه اســت. بــه دوروبرش 
ــرای  ــی ب ــا کس ــد آی ــا ببین ــرد ت ــگاه ک ن
ــرون  ــاف بی ــیر از غ ــیرینی شمش خودش
ــم گســتاخ را  ــن عال ــای ای ــا پ نمی کشــد ت

قطــع کنــد؟!
ــز  ــه چی ــه هم ــش ب ــگاه مادی ــا ن ــا ب پاش
ــش  ــم بصیرت ــوز چش ــرد، هن ــگاه می ک ن
بــاز نشــده بــود. بــا نــگاه مــادی خــود قصر 
ــیخ  ــش ش ــر و بال ــا حصی ــش را ب و تخت
مقایســه می کــرد، و ســربازان و نگهبانانــش 
را بــا شــاگردان و دوســتان شــیخ، بــا خــود 
ــای  ــام دنی ــیخ و تم ــه ش ــت ک ــم داش حت
ــر  ــد در براب ــم نمی توان ــه ه ــک لحظ او ی
شمشــیری  بیــاورد،  تــاب  شمشــیرش 
ــی )امپراطــور  ــه ی عثمان ــای خلیف ــه دنی ک
ــش را  ــتادگی در مقابل ــارای ایس ــرق( ی ش
ــود  ــیری ب ــل ش ــا مث ــت پاش نداشــت. حال
کــه می گوینــد: روزی از کنــار یــک بمــب 
ــد، از  ــود رد ش ــاده ب ــه اش افت ــه در بیش ک
ــث  ــرد و باع ــب ک ــی تعج ــش خیل دیدن
ــرد و  ــرف آن ک ــه ط ــد، رو ب ــده اش ش خن
ــو دیگــر چــه  ــر ســرت! ت ــت: خــاک ب گف
ــی هســتی؟! چــه موجــود ضعیــف و  حیوان
حقیــری! کــو دندانهایــت؟ چنــگال هــم که 
نــداری! کــو یــال و کوپالــت؟ ایــن حیــوان 
بی مقــدار بــرای خانــواده اش چــه کاری 

می توانــد بکنــد؟
ــه آن زد و بمــب منفجــر  ســپس لگــدی ب

شــد!
اینجــا هــم بمب هــا از دهــان شــیخ پرتــاب 

می شــد و در مغــز پاشــا منفجــر شــد:
ــد در  ــه خداون »...یکــی از شــگفتی هایی ک
خلــق انســان بــکار بســته این اســت کــه او 
را یــک حیــوان ماننــد ســایر حیوانــات خلق 
ــیطان  ــم ش ــود او ه ــی در وج ــرده، ول ک
قــرار داده هــم فرشــته، انســانی کــه تمــام 
ــای  ــه لذت ه ــیدن ب ــا رس ــش در دنی همت
شــهوانی و خــورد و خــوراک باشــد و ایــن 
شــهوات را از راه هــای حــال بــرآورده 
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ــه چیــز دیگــری توجــه نکنــد، او  کنــد و ب
ــد یــک  ــوان اســت، او مانن فقــط یــک حی
ــد  االغ می چــرد و شــکمش را ســیر می کن
و مثــل آن دنبــال غرایــزش مــی رود. و 
ــن باشــد  ــش ای ــام هدف ــه تم شــخصی ک
کــه شــهوت هایش را از راه حــال یــا 
حــرام بــرآورده کنــد و بــه خاطــر گناه هایــی 
ــزد، در  ــم نمی گ ــش ه ــد کک ــه می کن ک
وجــودش فقــط شــیطان اســت، و عقــرب 
و سوســک از او بهتــر هســتند، چــون آنهــا 
ــش  ــی او پایان ــوند ول ــاک می ش ــر خ آخ

ــت. دوزخ اس
امــا کســی کــه در ایــن دنیــا ســعی 
ــی  ــوز زندگ ــک دانش آم ــل ی ــد مث می کن
کنــد کــه در مدرســه راه هــای رســیدن بــه 
کمــال را یــاد می گیــرد تــا بقیــه عمــرش را 
در مســیر رســیدن بــه کمــال گام بــردارد، او 

ــه معنــای واقعــی انســان اســت. ب
همینطــور بســیار عجیــب و زیباســت اینکه 
خداونــد در وجــود انســان فرشــته نیــز 
ــراه  ــدر گم ــرار داده اســت. انســان هرچق ق
ــه  ــاز ب ــط نی ــد، فق ــم باش ــق و ظال و فاس
هشــدار فرشــتۀ درونــش دارد تــا شــیطان را 
ــوان  ــد و افســار حی ــرون کن از وجــودش بی
ــتۀ  ــه فرش ــی ک ــرد، وقت ــت بگی ــه دس را ب
درونــت بیــدار شــود، ایــن تــو نیســتی کــه 
نفســت را نصیحــت و راهنمایــی می کنــی، 
نصیحــت  را  خــودش  خــودش  بلکــه 
ــه  ــور از اینک ــت منظ ــن اس ــد. همی می کن

گفته انــد:
ال تنتهي األنفس عن غیها

ما لم یکن منها لها زاجُر
نفــس هیــچ وقــت از عصیــان دســت 
نمی کشــد...تا وقتــی کــه از درون خــودش 

ــرد. ــوش را بگی ــزی جل چی
اگــر اینگونــه باشــد او بــه بهشــت می رســد، 
بهشــت چیــزی نیســت کــه بــا آرزو کــردن 
بــه دســت بیایــد، بلکــه بــا تــاش و عمــل 
حاصــل می شــود. اگــر دانش آمــوزی تمــام 
ــردازد و  ــرگرمی بپ ــازی و س ــه ب ــال را ب س
ــا موفــق  آرزوی موفقیــت داشــته باشــد، آی
ــش را  ــکارچی تفنگ ــر ش ــا اگ ــود؟ ی می ش
ــا  ــن شــکار ننشــیند، آی ــه کمی ــدازد و ب بین
رویاهایــش بــه دنبــال آهــو مــی دود و آنــرا 
ــر  ــا اگ ــد؟ ی ــش می کن ــچ تقدیم طناب پی
ــا  ــدازد، آی ــه آب نین ــورش را ب ــادی ت صی

ــی آورد  ــا در م ــت و پ ــودش دس ــی خ ماه
ــه  ــل ب ــک و فلف ــا نم ــده و ب ــاب ش و کب
ــرا  ــا م ــد: بفرم ــد و می گوی ــش می آی خدمت

بخــور؟!«
ــده  ــا ســنگ ش ــا قلب ه ــت: ام ــردی گف م

شــیخ، عاجــش چیســت؟
شــیخ گفــت: »راهــی کــه شــیطان از 
آن اســتفاده می کنــد ایــن اســت کــه 
توهــم و احســاس کمــال را در تــو بــه 
ــاس  ــه احس ــس همیش ــی آورد، پ ــود م وج
ــاور و  ــاز را در نفــس بوجــود بی نقــص و نی
ــاد مریضــی بینــداز  ــه ی در ســامتی او را ب
و در زندگــی همیشــه مــرگ را بــه یــادش 
بیــاور. مــا بســیاری از شــیوخ خــود را دیدیم 
کــه بــه محــض اینکــه احســاس قســاوت 
ــا  ــتان ی ــه بیمارس ــا ب ــد ی ــب می کردن قل
ــود را  ــس خ ــد، و نف ــه قبرســتان می رفتن ب
ــرگ را  ــاد م ــاندند و ی ــی می ترس از مریض
ــی  ــن مادام ــد. مؤم ــازه می کردن ــش ت برای
کــه در بیــن تــرس و امیــد )خــوف و رجــاء( 
ــا  ــرار دارد، ام ــی ق ــت خوب باشــد، در وضعی
اگــر ترســش یــا امیــدش را از دســت بدهد، 
مثــل پرنــده ای می شــود کــه یــک بالــش 

ــد. ــقوط می کن ــته و س شکس
ــت  ــایخ دس ــی از مش ــه بعض ــد ک گفته ان
ــد و  ــک می کردن ــراغ نزدی ــه چ ــود را ب خ
ســپس خطــاب بــه نفــس خــود می گفتنــد: 
ــن  ــای ای ــی گرم ــر نمی توان ــس! اگ ای نف
را تحمــل کنــی، وای بــر تــو! چطــور 
می خواهــی آتــش جهنــم را تحمــل کنــی؟

هــر وقــت در نفــس مؤمــن شــهوتی 
ــای  ــا روده ــا ب ــود، آن را ی ــه ش برانگیخت
ــش  ــا آت ــا ب ــد ی ــوش می کن ــت خام بهش
جهنــم خاکســترش می گردانــد و وجــودش 

را از شــرش می رهانــد.
ــد  ــا خواه ــان کج ــد انس ــل نباش ــر عق اگ
ــا  ــل کج ــد، عق ــان نباش ــر ایم ــود؟ و اگ ب
خواهــد بــود؟ انســان بــدون عقــل و 
ــد:  ــه گفته ان ــت ک ــداق آن اس ــان مص ایم
اولــش نطفــه ای گندیــده و آخــرش مشــتی 

ــیده. ــتخوان پوس اس
بدانیــد کــه قــدرت یــک نــوع مســتی دارد، 
ــد  ــده بای ــدرت ش ــت ق ــه مس ــس ک هرک
ــاورد،  ــاد بی ــر الل را بی ــش در براب بی مقداری
و فرامــوش نکنــد کــه خداونــد قوی تریــن 
ــن  ــا ضعیف تری ــرود را ب ــی نم ــاه یعن پادش

مخلوقــش یعنــی پشــه هــاک کــرد.
ــاک  ــت از خ ــه اصل ــانی ک ــس ای انس پ
اســت، فرامــوش نکــن کــه عاقبــت خــاک 

می شــوی!«
پاشــا بعــد از شــنیدن ایــن حرف هــای 
شــیخ احســاس کــرد کــه تــا الن در 
صندوقچــه ای زندانــی بــوده و ســپس 
قفلــش بــه دســتان شــیخ شکســته شــده و 
ــاز کــرده و هــوای آزاد را  او چشــمانش را ب
ــا اینکــه در تاریکــی  ــد. ی استشــمام می کن
ــد  ــیخ مانن ــرده و ش ــر می ب ــت بس و ظلم
خورشــیدی تابــان بــر او طلــوع کرده اســت. 
چنــان احســاس کوچکــی بــه او دســت داد 
کــه دو زانــو نشســت و خــودش را از بقیــه 
ــه  ــا ب ــون آنه ــرد؛ چ ــاس ک ــر احس پایین ت
شــیخ نزدیک تــر بودنــد، دیگــر دیــدن 
پــای شــیخ کــه بــه ســمتش دراز شــده بود 
اذیتــش نمی کــرد... بلکــه خــود را غریــق و 
پــای شــیخ را چــوب نجــات می دیــد، حــال 
ــل  ــد، مث ــر می دی ــی باالت او را از خــود خیل
عقابــی کــه در دل آســمان پــرواز می کنــد. 
شــیخ در نــگاه او بــه یــک اندیشــه تبدیــل 
شــده بــود، تنهــا چیــزی کــه می دیــد حــق 
و حقیقــت بــود کــه در کالبــد یــک انســان 

ــرد! ــی می ک خودنمای
اینکــه  از  »بعــد  می کنــد:  نقــل  راوی 
پاشــا رفــت یــک کیســه کــه هــزار دینــار 
ــوان  ــه عن ــود ب ــص در آن ب از طــای خال
هدیــه بــرای شــیخ فرســتاد، وقتــی مامــور 
پاشــا کیســه را آورد و جلوی شــیخ گذاشــت 
شــیخ لبخنــدی زد و کیســه را بــه او پــس 
ــان و  ــام برس ــت س ــه آقای ــت: ب داد و گف
ــد  ــش را دراز می کن ــه پای ــی ک ــو: کس بگ

دســتش را دراز نمی کنــد.«)۴(

..........................................
ــیخ  ــزاوی و ش ــود حم ــیخ محم ــل از ش ــان قب ۱- ایش
محمــد طنطاوی)جــد مــا کــه از مصــر بــه ســوریه آمــد( 

و شــیخ بکــر عطــار عالــم بــزرگ شــام بودنــد.
۲- در حدیــث آمــده کــه مائکــه بالهــای خــود را جلوی 
طالب العلــم پهــن می کننــد، چــون از کار او بســیار 

خشــنود هســتند.
۳- اگــر فقــط نمازهــای فــرض )۱۷ رکعــت( را بخوانــد، 

مقــداری کــه حداقــل مســلمانی اســت.
۴- ایــن پاراگــراف اصــل قصه ایســت کــه گذشــت و مــا 

بقیــه ی قصــه را بــر پایــه ی آن بنــا کردیم.
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ــر  ــت و درود ب ــان اس ــروردگار جهانی ــی پ ــژۀ الل تعال ــپاس وی س
ــاد. ــلم ب ــه وس ــه و آل ــی الل علی ــی صل ــد مصطف ــان محم پیامبرم

هــر یــک از مــا روزانــه رویدادهــای مختلفــی را تجربــه و یا مشــاهده 
ــرد.  ــا درس می گی ــه دارد، از آن ه ــی ک ــدازۀ دقت ــه ان ــد و ب می کن
ــا در  ــب خط ــازد و ضری ــان را می س ــه انس ــت ک ــن درس هاس همی
ــح  ــاند.  واض ــر می رس ــه صف ــرده و ب ــم ک ــا را ک تصمیم گیری ه
اســت افــراِد ریزبیــن بیشــتر درس می گیرنــد.  و نکته هــای 
ــش رو  ــوادث پی ــرای ح ــواره ب ــد و هم ــرد می آورن ــری گ ارزنده ت

ــد. ــود دارن ــرات خ ــی در خاط مثال های
خداونــد مهربــان در قــرآن کریــم دنیــا را چنیــن به تصویر می کشــد: 
نَْیــا لَِعــٌب َولَْهــٌو َوِزیَنٌة َوتََفاُخــٌر بَْیَنُکــْم َوتََکاُثٌر  »اْعلَُمــوا أَنََّمــا الَْحَیــاُة الدُّ
ــاَر نََباُتــُه ُثــمَّ َیِهیُج  ِفــي اأْلَْمــَواِل َواأْلَْواَلِدۖ  َکَمَثــِل َغْیــٍث أَْعَجــَب الُْکفَّ
ــِدیٌد  ــَذاٌب َش ــَرِة َع ــي اْلِخ ــا ۖ َوِف ــوُن ُحَطاًم ــمَّ َیُک ا ُث ــرًّ ــَراُه ُمْصَف َفَت
ــُروِر «  ــاُع الُْغ ــا إاِلَّ َمَت نَْی ــاُة الدُّ ــا الَْحَی ــَواٌن ۚ َوَم ِ َوِرْض ــَن اللَّ ــَرٌة مِّ  َوَمْغِف
»بدانیــد کــه زندگــی دنیا تنهــا بــازی، ســرگرمی، آرایــش و پیرایش، 
ــازش در میــان همدیگــر، و مســابقه ی در افزایــش امــوال و اوالد  ن
اســت و بــس. دنیــا همچــو باران اســت کــه گیاهــان آن، کشــاورزان 
را بــه شــگفت مــی آورد، ســپس گیاهــان رشــد و نمــو می کننــد، و 

بعــد گیاهــان را زرد و پژمــرده خواهــی دیــد، و آنــگاه خــرد و پرپــر 
می گردنــد. در آخــرت عــذاب شــدیدی )بــرای دنیاپرســتان( و 
ــًا  ــت. اص ــتان( اس ــرای خداپرس ــدا )ب ــنودی خ ــرزش و خوش آم

زندگــی دنیــا چیــزی جــز کاالی فریــب نیســت.«
ــه گذشــتۀ  ــن ب ــم. م ــه کرده ای ــا را تجرب ــن دنی ــا ای ــک از م هــر ی
خــود نــگاه می کنــم؛ از دوران کودکــی تــا بــه حــال. گاهــی بــه یک 
خوراکــی میــل داشــتم و مدت هــا خیــال آن را در ســر می پرورانــدم، 
ســپس بعــد از مدتــی کــه پــروردگار آن را فراهــم می کــرد، قطعــا 
آن لــذت خیالــی مــن را نداشــت و نمی توانســتم آنقــدر کــه در ســر 
داشــتم، از آن بخــورم. زیــرا شــکمم بــه انــدازۀ خیاالتــم جا نداشــت. 
و پــس از چنــد بــار اســتفاده، دیگــر رغبتــی بــه آن خوراکی نداشــتم. 
ــه تنهــا  ــاده اســت؛ ن ــرای هــر انســانی افت ــی بارهــا ب ــن اتفاق چنی
ــم از  ــا اع ــۀ نعمت ه ــورد هم ــه در م ــی، بلک ــک خوراک ــورد ی در م

خوراکی هــا، نوشــیدنی ها، ســواری ها، خانه هــا و...
ــان  ــا ف ــام خواســته اش از دنی ــر خــودش تم ــه تعبی ــه ب ــردی ک ف
خــودرو اســت، پــس از مدتــی اســتفاده از آن بیــزار شــده و بهتــری 

می خواهــد. را 
ــا  ــه مثال ه ــن ب ــش از ای ــه بی ــدارد ک ــش ن ــر گنجای ــن مختص ای

فخر فروشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاسم حسینی
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ــده  ــن خوانن ــت در ذه ــور درس ــه ط ــاله ب ــدوارم مس ــردازم، امی بپ
ــد. ــده باش ــی آم گرام

ــوب  ــوه ای خ ــد. از دور جل ــه ان ــا اینگون ــات دنی ــا و امکان نعمت ه
ــت را احســاس  ــر آن زین ــک شــدن، دیگ ــس از نزدی ــا پ ــد، ام دارن
ــذرد  ــزی نمی گ ــت و چی ــذر اس ــی زودگ ــش خیل ــد و لذت نمی کنی

ــن الزم  ــر مؤم ــس ب ــد. پ ــان می یاب ــه پای ک
اســت ایــن حقیقــت را درک کــرده و فریــب 
زیــور دنیــا را نخــورد، بــرای خشــنودی 
نعمت هایــی  از  و  بکوشــد  پــروردگارش 
ــد ــتفاده کن ــده اس ــر ش ــش میس ــه برای  ک

ــا  ــرا دنی ــد. زی ــع باش ــرودگار قان ــه دادۀ پ و ب
ــد،  ــان ش ــش بی ــه برای ــی ک ــا ویژگی های ب
 نمی توانــد پاســخگوی خواســته های ما باشــد.

تفاخر:
در آیــۀ مذکــور چندیــن نکتــه در مــورد دنیــا 
گفتــه شــده کــه مــا بــه یکــی از آن هــا، یعنی 

تفاخــر نگاهــی گــذرا خواهیــم داشــت.
ــر  ــه خاط ــخص ب ــه ش ــت ک ــر آن اس تفاخ
نعمتــی کــه بیشــتر از دیگــران دارد، خــود را 
ــه رخ  ــته را ب ــد و آن داش ــر بدان ــا بهت از آن ه

ــران بکشــد. دیگ
تفاخــر یــک عمــل زشــت اســت امــا نبایــد 
چنیــن پنداشــت کــه دیــن بــا اســتفاده 
ــت.  ــف اس ــردن مخال ــذت ب ــت و  ل از نعم
ــای  ــت از نعمت ه ــف اس ــن موظ ــه مؤم بلک
پــروردگار اســتفاده کنــد و آنهــا را در راه 
ــدد. امــا حــق  ــه کار بن ــرورگار ب خشــنودی پ
ــدارد بــه خاطــر لطــف پــرودگار، خــود را از  ن
ــان  ــه رخش ــد و آن را ب ــر بدان ــران بهت دیگ

ــد.  بکش
زیان های تفاخر:

ــی  ــران فخرفروش ــر دیگ ــه ب ــردی ک ۱. ف
ــش  ــه در دل ــی ک ــر دارد و کس ــد، تکب می کن

ذره ای تکبــر باشــد، وارد بهشــت نمی شــود. )صحیــح مســلم: ۱۴۷(
۲. فــرد فخرفــروش بــرای خــود زندگــی نمی کنــد و هیــچ وقــت از 

ــرد. ــذت نمی ب ــود ل ــته های خ داش
۳. همیشــه در اســترس بــه ســر می بــرد؛ زیــرا او مــدام می کوشــد 
تــا دیگــران را بــه شــگفت آورد و همــه را جــذب خــود کنــد و از آنجا 
ــذا  ــد، ایــن ممکــن نیســت. ل کــه مــردم ســلیقه های متفــاوت دارن

همیشــه در  رنــج  و اســترس بــه ســر می بــرد.
ــه بســا  ــی آزارد و چ ــا فخرفروشــی دل بســیاری را م 4. شــخص ب

ــود. ــا می ش ــواده ه ــاد خان ــودی بنی ــات و ناب ــبب اختاف س
مریضی فراگیر:

فضاهــای مجــازی کــه امــروزه اوقــات زیــادی از زندگــی مــردم را 

پــر کــرده، نقــش بــه ســزایی در شــکل گیری باورهــا و در نتیجــه 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــیده ک ــی رس ــه جای ــان دارد. کار ب رفتارهای ش

ــت.  ــده  اس ــردم ش ــم م ــن معل ــی قوی تری ــانه های الکترونیک رس
ــد و  ــروی می کنن ــد، پی ــا ببینن ــن فضاه ــه را در ای ــر چ ــراد ه اف
دنبــال درســت و غلــط آن  نیســتند. توجیه شــان ایــن اســت 
مــردم  و  مشــغول اند  ایــن  بــه  همــه  کــه 
غافــل از ایــن رهنمــود الل متعال انــد کــه 
ِفــی  َمــن  أَْکَثــَر  ُتِطــْع  »َوإِن  می فرمایــد: 
ــوَن  ِ ۚ إِن َیتَّبُِع ــبِیِل ٱللَّ ــن َس ــوَك َع ٱأْلَْرِض ُیِضلُّ
ــنَّ َوإِْن ُهــمْ إاِلَّ َیْخُرُصــوَن« )األنعــام: ۱۱۶(  إاِلَّ ٱلظَّ

ــروی  ــن پی ــردِم روی زمی ــتر م ــر از بیش »و اگ
کنــی، تــو را از راه الل منحــرف می کننــد. 
ــروی  ــاس  پی ــاى بی اس ــط از پنداره ــان فق آن
ــد.« ــد و تنهــا دروغ ســر هــم مــی بافن  می کنن

ــر  ــانه ها دامنگی ــن رس ــط ای ــه توس ــی ک بای
مــردم شــده، پخــش کــردن تصاویــر لحظــه بــه 
لحظــه از زندگــی شــخصی اســت و ایــن کار دو 

آســیب را رقــم زده اســت:
۱. بی حیایــی: در حقیقــت فضــای مجــازی 
ــار  ــد و ب ــخاص بی بن ــاق و اش ــگاه فس جوالن
اســت کــه هنرهــای کثیــف خــود را بــه نمایش 
ــت  ــلماناِن سس ــان مس ــن می ــد، در ای می گذارن
اراده بــه عمــل آنهــا گرویــده و آن را الگــو 
ــی  ــرد در گروه ــه ف ــک ک ــد. این ــرار می دهن ق
بی حیــا داخــل شــده، رفتــه رفتــه حیــای خــود 
را بــه کلــی از دســت می دهــد. چنیــن می شــود 
ــه شــکل  ــر خــود را ب کــه زن مســلمان تصاوی
حالــی  در  ایــن  می کنــد.  منتشــر  زشــتی 
اســت کــه چندیــن ســال قبــل اگــر تصویــری 
از غــم می مــرد. زنــی منتشــر می شــد   از 

مجــازی،  فضــای  گرداننــدگان  تفاخــر:   .۲
شــیفتگان و پیــروان خــود را طــوری بــار 
آورده انــد کــه هــر لحظــه زندگــی خــود را 
بــا عکــس یــا فیلــم، بــه نمایــش بگذارنــد. طبیعــی اســت چنیــن 
فــردی می کوشــد بهترین هــای خــود را بــه تصویــر بکشــد. بعضــی 
غذاهــای رنگیــن، بعضــی لباس هــای فاخــر،  بعضی ســاختمان های 
ــه  ــوان ب ــل، بعضــی گردش هــای خــود و هــر چیــزی کــه بت مجل
ــت  ــر اس ــان تفاخ ــن هم ــد. ای ــش می گذارن ــه نمای ــید را ب رخ کش
ــی آزارد. ــیاری را م ــروم و دل بس ــی مح ــذت زندگ ــرد را از ل ــه ف  ک

از الل مهربــان میخواهــم همــه انســانها، بــه خصوص مســلمانها را از 
ایــن بیمــاری پــاک فرماید.

وما علینا إال الباغ المبین

گردانندگان فضای مجازی، 

شیفتگان و پیروان خود را 

طوری بار آورده اند که هر 

لحظه زندگی خود را با عکس یا 

فیلم، به نمایش بگذارند. طبیعی 

است چنین فردی می کوشد 

بهترین های خود را به تصویر 

بکشد. بعضی غذاهای رنگین، 

بعضی لباس های فاخر،  بعضی 

ساختمان های مجلل، بعضی 

گردش های خود و هر چیزی 

که بتوان به رخ کشید را به 

نمایش می گذارند. این همان 

تفاخر است که فرد را از لذت 

زندگی محروم و دل بسیاری 

را می آزارد.
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الجواب باسم ملهم الصواب
پیــش از بیــان حکــم شــرعی تعییــن 
جنســیت جنیــن )گزینــش جنســیت جنین، 
ــاص  ــیت خ ــا جنس ــد آوری ب ــی فرزن یعن
ــور  ــا دو روش مذک ــاده( ب ــا م ــر ی ــا ن مث
ــح  ــار توضی ــه اختص ــوال، آن دو را ب در س

می دهیــم:
ــیت  ــا جنس ــدآوری ب ــرای فرزن ــروزه ب ام
ــکی  ــی و پزش ــای طبیع ــاص، راهکاره خ
ــور روش و  ــود. منظ ــاذ می ش ــی( اتخ )طب
راهــکار طبیعــی ایــن اســت کــه در گرفتــن 
نطفــه و تخمــک مــرد و زن و بــاروری آن، 

روش طّبــی و مصنوعــی کمتریــن دخالتــی 
ــه و  ــاروری نطف ــزش و ب ــدارد. آمی در آن ن
تخمــک، مطابــق عــادت عمومــی، کامــًا 
طبیعــی انجــام می گیــرد. ماننــد اســتفاده از 
برنامــۀ غذایــی ویــژه یــا آمیــزش جنســی 
در وقــت خروج تخمــک از تخمــدان. روش 
طبیعــی بــه گفتــه ی متخصصــان، هــر چند 
ــن  ــاروری و تعیی ــی در ب ــد روش طّب مانن
جنســیت جنیــن، نتیجــه حتمــی نخواهــد 
داشــت، امــا تــا حــّدی مفیــد خواهــد بــود.

روش پزشــکی )طّبــی( در تعییــن جنســیت 
جنیــن، بدیــن ترتیــب اســت کــه نطفــه زن 

ــا  ــد ب ــه بع ــد. در مرحل و شــوهر را می گیرن
ــا در  ــی، نطفه ه ــح مصنوع ــتفاده از تلقی اس
آزمایشــگاه بــارور می شــوند. در مرحلــه 
ســوم، لقیحــه ی بــارور شــده بــه رحــم زن 
ــد  ــردد. متخصصــان می گوین ــل می گ منتق
کــه نتیجه دهــی ایــن روش تقریبــا حتمــی 

اســت.
ــر  ــرعی ه ــم ش ــه، حک ــن مقدم ــد از ای بع
یــک از دو روش را در تعییــن جنســیت 

می نویســیم: جنیــن 
تعییــن جنســیت جنیــن بــه روش طبیعــی 
جایــز اســت؛ بــه شــرط آن کــه مشــتمل بر 

علمای کرام در مسئله ذیل چه می فرمایند؟
عنوان مسئله: متعین کردن جنسیت جنین و حکم آزمایش ژنتیکی آن

امروزه برای تعیین جنسیت جنین )دختر یا پسر بودن آن( روش های گوناگون طبیعی و آزمایشگاهی وجود دارد.
1- روش طبیعی: این عمل با تغذیه خاص، توقیت جماع و غیره انجام می گیرد.

 in( ــح مصنوعــی ــس از تلقی ــن کار پ ــرای ای ــد. ب ــده آزمایشــگاهی هــم آن را انجــام می دهن ــا روش پیچی ــگاهی: ب 2- روش آزمایش
vitro fertilization( و پیــش از حمــل، آزمایــش و تشــخیص جنیــن )preimp lantation genetic diagnosis PGD(  انجــام 
می گیــرد. اگــر  ایــن آزمایــش، بیمــاری ارثــی مربــوط بــه جنــس خــاص در جنیــن تشــخیص داده شــود، بــا متعین کردن جنســیت، پیشــگیری 
از آن بیمــاری امــکان پذیــر می شــود. بــرای اینکــه بــا متعیــن کــردن جنســیت )بــا تبدیــل نــر بــه مــاده و بالعکــس( بیمــاری ارثــی تشــخیص 

داده شــده، اثــری در جنیــن نخواهــد داشــت.
آیا متعین کردن جنسیت جنین با دو روش یاد شده از نظر شرع جایز است؟

داراالفتاء حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد 
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امــری ناجایــز نباشــد. بــرای اینکــه طلــب 
ــا  ــد ب ــدی از فرزن ــرای بهره من ــاش ب و ت

جنســیت خــاص جایــز اســت.
در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه پیامبــران 
علیهــم الســام خواســتار فرزند با جنســیت 
خــاص بوده انــد و بــرای آن دعــا کرده انــد.

ــریف، الل  ــث ش ــر حدی ــور بناب ــن ط همی
تعالــی ســبب طبیعی بــرای تعیین جنســیت 
جنیــن قــرار داده اســت. اگــر نطفه )اســپرم( 
ــن،  ــد، جنی ــه یاب ــک غلب ــر تخم ــرد ب م
ــه  ــپرم غلب ــر اس ــک ب ــر تخم ــر و اگ مذک
ــر  ــد. اگ ــد ش ــث خواه ــن، مون ــد، جنی یاب
بــرای تغلیــب یکــی بــر دیگــری، راهکاری 
طبیعــی اتخــاذ شــود، جایــز خواهــد بــود، به 
شــرط آن کــه هیــچ اشــکال شــرعی در آن 
نباشــد و موجــب اشــکال شــرعی دیگــری 

نشــود.
ــي  ــا )5( َیِرُثنِ ــَك َولِیًّ ــن لَُّدن ــي ِم ِ ــْب ل َفَه
َوَیــِرُث ِمــْن آِل َیْعُقــوَب َواْجَعلـْـُه َربِّ َرِضیًّــا. 

)مریــم/ 5، 6( 

ُجــِل أَبَْیــُض َوَمــاُء الَْمــْرأَِة أَْصَفــُر َفإَِذا  َمــاُء الرَّ
ــْرأَِة  ــیَّ الَْم ــِل َمنِ ُج ــیُّ الرَّ ــَا َمنِ ــا َفَع اْجَتَمَع
ِ َوإَِذا َعــَا َمنـِـیُّ الَْمــْرأَِة َمنِیَّ  أَْذَکــَرا بـِـإِْذِن اللَّ
ِ «. َقــاَل الَْیُهــوِدىُّ لََقْد  ُجــِل آنََثــا بـِـإِْذِن اللَّ الرَّ
َصَدْقــَت َوإِنَّــَك لََنبـِـیٌّ ُثــمَّ انَْصــَرَف َفَذَهــَب. 
ِ -صلــی الل علیه وســلم-  َفَقــاَل َرُســوُل اللَّ
» لََقــْد َســأَلَنِی َهــَذا َعــِن الَّــِذى َســأَلَنِی َعْنُه 
 ُ َوَمــا لـِـی ِعلـْـٌم بَِشــْیٍء ِمْنــُه َحتَّــی أَتَانـِـَی اللَّ

بـِـِه.  )صحیــح مســلم، ٢5٢/١(
ُجــِل َغلِیــٌظ أَبَْیــُض َوَمــاَء الَْمــْرأَِة  إِنَّ َمــاَء الرَّ
ــَبَق  ــَا أَْو َس ــا َع ــْن أَیِِّهَم ــُر َفِم ــٌق أَْصَف َرِقی

ــَبُه.  )صحیــح مســلم، ١/٢50( ــُه الشَّ ــوُن ِمْن َیُک
ــرای  ــکی( ب ــی )پزش ــاذ روش طّب ٢- اتخ
متعیــن کردن جنســیت جنیــن در احــوال و 
شــرایط عمومــی بنابــر مفاســد ذیــل ناجایز 

اســت :
ــک  ــپرم و تخم ــاروری اس ــس از ب ــف: پ ال
مــرد و زن، بــرای گذاشــتن لقیحــه )بــارور 
شــده( در رحــم مــادر، کشــف عــورت 
می شــود. در ایــن عمــل پیچیــده پزشــکی، 
خطــر ابتــا بــه انــواع بیماری هــا و رســیدن 

ــه زن وجــود دارد. ضــرر جســمانی ب
ب: ایــن عمــل باعــث اختــاط نســب 
و  اســپرم  آمیختگــی  می گــردد. خطــر 

تخمــک اضافــه گرفتــه شــده از یــک زن 
ــا اســپرم و تخمــک مــرد و زن  و شــوهر ب

ــود دارد. ــه وج بیگان
مفاســد و مشــکات  بــروز  باعــث  ج: 
اجتماعــی می گــردد. بــرای اینکــه الل 
تعالــی نظام منّظــم و متعادلی بــرای متعین 
کــردن جنســیت جنیــن، ماننــد هــر چیــزی 

ــان هســتی گذاشــته اســت. دیگــر در جه
دخالت هــای مصنوعــی و پزشــکی در ایــن 
ــوردن نظــام  ــم خ ــه ه عرصــه، موجــب ب
ــیت  ــن جنس ــز تعیی ــود. نی ــم می ش منّظ
جنیــن بــه مشــّیت الل تعالــی بســتگی دارد 
کــه امتحــان بنــدگان و دیگــر مصالــح در 

آن پوشــیده اســت.
عــاوه بــر اینهــا، تغییــر در جنســیت جنین، 
در زمــره ی تغییــر لخلــق الل می باشــد کــه 

ایــن هــم جایز نیســت.
ــا  ــُق َم اَواِت َواأَلْرِض َیْخُل ــمَ ــكُ السَّ ِ ُملْ لِلَّ
َیَشــاء َیَهــُب لَِمــْن َیَشــاء إِنَاثـًـا َوَیَهــُب لَِمــن 
ُکــوَر )49( أَْو ُیَزوُِّجُهــْم ُذْکَرانًــا  َیَشــاء الذُّ
َوإِنَاثـًـا َوَیْجَعــُل َمــن َیَشــاء َعِقیًمــا إِنَّــُه َعلِیٌم 

ــوری، 49، 50( ــٌر. )الش َقِدی
ُ َیْعلـَـمُ َمــا تَْحِمــُل ُکلُّ أُنَثــی َوَمــا تَِغیُض  اللَّ

اأَلْرَحــاُم َوَمــا تَــْزَداُد َوُکلُّ َشــْيٍء ِعنــَدُه 
ــد، 9،8( ــَداٍر. )الرع بِِمْق

إِنَّا ُکلَّ َشْيٍء َخلَْقَناُه بَِقَدٍر. )القمر، 49(
َوأُلِضلَّنَُّهــمْ َوأُلَمنَِّینَُّهــمْ َولُمَرنَُّهــمْ َفلَُیَبتُِّکنَّ 
 ِ آَذاَن اأَلنَْعــاِم َولُمَرنَُّهــْم َفلَُیَغیِّــُرنَّ َخلـْـَق اللَّ
 ِ ــن ُدوِن اللَّ ــا مِّ ــْیَطاَن َولِیًّ ــِذ الشَّ ــن َیتَِّخ َوَم

بِیًنــا. )النســاء، ١١9( َفَقــْد َخِســَر ُخْســَرانًا مُّ
ــرای  ــی ب ــل طب ــدف از عم ــر ه ــه اگ البت
ــاری  ــان بیم ــن، درم ــین جنی ــن جنس تعیی
ــاری  ــد »بیم ــن مانن ــود در جنی ــی موج ارث
مربــوط به جنســیت« باشــد، متعیــن کردن 
جنســیت جنیــن بــا شــرایط ذیــل گنجایش 
ــز  ــان جای ــاج و درم ــه ع ــرای اینک دارد. ب
ــه  ــوط ب ــان مرب ــت و درم ــوب اس و مطل
جنســیت قبــل از حمــل، از طریــق آزمایش 

ــر اســت. ــکان پذی ــن جنســیت ام و تعیی
١- بیمــاری تشــخیص داده شــده در جنین، 
ــا  ــاک ژنتیکــی باشــد؛ مث ــاری خطرن بیم
ــران  ــان جب ــا باعــث ضــرر و زی کشــنده ی

ناپذیــری باشــد.
٢- درمــان مذکــور، ســبب بــروز و پیدایــش 
بیمــاری  از  ضــرر و زیــان بزرگ تــری 

ــی نشــود. اصل
ــدت  ــش ش ــا کاه ــودی ی ــق بهب 3- تحق
بیمــاری از طریــق درمــان مذکــور، قریــب 

بــه یقیــن باشــد.
4- درمــان متبادلــی عــاوه بــر ایــن 
درمــان نباشــد یــا خیلــی دشــوارتر از ایــن 

ــد. ــان باش درم
ــن  ــان ای ــد اعضــا در جری 5- شــرایط پیون
ــود.  ــات ش ــل مراع ــور کام ــه ط ــان ب درم
بــرای آگاهــی از تفصیــات آن بــه جواهــر 

ــود. ــوع ش ــه )١9/7( رج الفق
6- پزشــکان متخصــص و باتجربــه درمان 
مذکــور را بــا مهــارت کامــل و دیانــت داری 

ــام دهند. انج
گفتنــی اســت کــه پاســخ ایــن مســئله بــا 
توجــه بــه جدیــد بــودن آن و یافتــه نشــدن 
ــد  ــو قواع ــی، در پرت ــای فقه آن در کتاب ه
عمومــی شــریعت نوشــته شــده اســت. لــذا 
ــه علمــای دیگــر  ــم کــه ب ــه می کنی توصی

هــم رجــوع شــود. 

تعیین جنسیت جنین به 

روش طبیعی جایز است؛ به 

شرط آن که مشتمل بر امری 

ناجایز نباشد. برای اینکه طلب 

و تالش برای بهره مندی از 

فرزند با جنسیت خاص جایز 

است.

اتخاذ روش طّبی )پزشکی( 

برای متعین کردن جنسیت 

جنین در احوال و شرایط 

عمومی بنابر مفاسدی که در پی 

دارد ناجایز است.
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مکه و مدینه، 
میعادگاه پاکان و عاشقان!

ــــــــــــــــــــــسینا سعادتمند

کی بَود یا رب طواف کعبه و زمزم کنم
 بعد از آن رو در مزار سید عالم کنم

ــقان و  ــۀ عاش ــال بدرق ــا در ح ــن روزه ای
ــن   ــارت حرمی ــت زی ــی جه ــن اله مدعوی
شــریفین هســتیم. حتــم دارم کــه در کنــار 
تــاش شــبانه روزی کادر و پرســنل درمــان 
کشــور بــرای فروکش شــدن پاندومــی 
کرونــا، دعــای عاشــقان زیــارت خانــه کعبه 
ــاة و  ــا الص ــی صاحبه ــجدالنبی )عل و مس

ــت. ــوده اس ــر نب ــام( بی تاثی الس
ایــن روزهــا از هــر گوشــه و کنــار جهــان، 
مســلمانان بــه ســوی مکــه مکرمــه عــازم 
هســتند تا در مســجدالحرام به هــم بپیوندند 
و پروانــه وار گــرد خانــه خــدا طــواف کننــد و 
فریــاد »لبیــک اللّهــم لبیــک« آنان آســمان 
ــت  ــت و روحانی ــار از معنوی ــه را سرش مک

گردانــد.
ــان  ــر جه ــران از سراس ــزار زائ ــا ه صده
ــدا  ــه  خ ــارت خان ــت و زی ــد قرب ــه قص ب
و حــرم نبــوی، کــوچ معنــوی را آغــاز 
می کننــد تــا در مناســکی شــگفت انگیر 
ــی«  ــج ابراهیم ــت »ح ــار از معنوی و سرش
را در پرونــده عمــر خویــش ثبــت نمــوده و 
وجــود خویــش را بــا حضــور در مکان هــای 
ــرک  ــه متب ــه و مدین ــی در مک ــط وح مهب
ــجایای  ــه س ــود را ب ــازند و خ ــور س و من
اخاقــی و صفــات برجســته انســانی مزیــن 
ــر نعمــت هدایــت  کننــد و خدای شــان را ب
شــکر نماینــد و بــا صاحــب رســالت پیمــان 
ــر دوســتی و  ــا پایــان عمــر ب ــد کــه ت بندن

ــد. ــادار می مانن ــالتش وف ــول رس قب
لباس هــای احــرام را کــه بــه تــن می کنــی 
انــگار دیگــر روی زمیــن نیســتی... رهســپار 
مکــه می شــوی و می خوانــی: »لبیــک 
ــک  ــریک ل ــک ال ش ــک، لبی ــم لبی الله

لبیــک...«
ــد  ــه می افت ــه کعب ــه ب ــت ک ــن نگاه اولی
بــاورت نمی شــود تــا ســرت را کامــل بــاال 
ببــری و نــگاه کنــی... از نعمت هــای تمــام 

و کمــال خداوند و ناشــکری  و کاســتی های 
ــا  ــی روی ت ــی! م ــت می کش ــودت خجال خ
هفــت دور، عاشــقانه بــه دور کعبــه بگردی، 
نباشــی. در  آرزو می کنــی کــه خــواب 
میــان انبــوه عاشــقان کــه بــه ِگــرد خانــۀ 
در  را  خــودت  می گردنــد،  معشوق شــان 
بیــش  آن دریــای عاشــقان، قطــره ای 
ــم«  ــام ابراهی ــرف »مق ــه ط ــی. ب نمی بین
مــی روی و دو رکعــت نمــاز می خوانــی، 
ــه  ــود. ب ــاورت نمی ش ــم ب ــوز ه ــا هن ام
طــرف »صفــا« و »مــروه« درحــال حرکــت 
ــره  ــرت هاج ــراری حض ــا بی ق ــتی ت هس
علیهاالســام را از عمــق درون احســاس 

ــی. کن
روزهــا یکــی پــس از دیگــری ســپری 
تشــنه تر  لحظــه  هــر  و  می شــوند 
می شــوی. دلــت می خواهــد آب زمــزم 
بنوشــی و کنــار ملتــزم بایســتی؛ زیــرا آنجــا 
ــت  ــوی معنوی ــت ب ــقانه ها و حرف های عاش

و رنــگ اجابــت می گیرنــد. 
بعــد از اتمــام مناســک حــج رهســپار 
بــدو  همــان  در  می شــوی...  مدینــه 
پــر  را  َمشــامت  غریبــی  بــوی  ورود 
ــمت  ــی روی چش ــه م ــی ک ــد!  کم می کن
ــول الل  ــر رس ــد مطه ــبِز مرق ــد س ــه گنب ب
انــگار  می افتــد؛  صلی الل علیه وســلم 
تمــام عظمــت و زیبایــی مدینــه را یک جــا 
ــع  ــه و جم ــرا خاص ــد خض ــن گنب در ای
ــوی،  ــجدالنبی می ش ــل مس ــد! داخ کرده ان
نمــاز می خوانــی، ســپس بــه روضــۀ اطهــر 
ــار  ــلم و دو ی ــدا صلی الل علیه وس ــول خ رس
بــا وفایــش؛ ابوبکــر و عمــر رضی الل عنهمــا 

ــرض  ــک می شــوی، درود و ســام ع نزدی
می کنــی، چشــمانت تــاب نمی آورنــد و 
 صورتــت مهمــان و نوازشــگر مرواریدهایــی 
ــت  ــمۀ  دل ــفره و چش ــه از س ــود ک می ش
ــزی... ــک می ری ــد، اش ــمه گرفته ان سرچش

مــی روی  بیــرون  آن طرف تــر،  کمــی 
ــد،  ــع می افت ــتان بقی ــه قبرس ــمت ب چش
می دانــی کــه قبرهــای یــاران باوفــای 
پیامبــر خــدا صلی الل علیه وســلم اینجــا 
هســتند و تــو نمی دانــی بــه کدامیــن 
ســوی ایــن قبرســتان نــگاه کنــی! در ایــن 
ــه  ــه اگرچ ــد ک ــی خفته ان ــتان بزرگان قبرس
شــاید نام شــان بــر روی قبــر حــک نشــده 
ــه  باشــد و ندانــی کــه ایــن قبــر متعلــق ب
ــت،  ــر خوبی هاس ــاران پیامب ــک از ی کدام ی
امــا ایــن را بــه یقیــن می دانــی کــه نــام و 
یــاد آنهــا تــا قیامــت در دل های مســلمانان 
ــعادت و  ــان س ــلمانان جه ــت و مس باقی س
دیانت شــان را مدیــون ایــن جماعــت پــاک 

ــتند. ــدس هس و مق
حــج مظهــر شــکوه بندگــی و نهایــت 
کرنــش عبــد در مقابــل معبــود اســت.

ــوی و  ــک معن ــه ای از مناس ــج مجموع ح
ــه مســلمانان را  سراســر حکمــت اســت ک
از سراســر جهــان بــرای تجدیــد میثــاق بــا 

ــرد هــم مــی آورد.  ــود خــود ِگ معب
حــج، شــکوِه اقتــداِر عشــق الهــی، مظهــر 
بندگــی، کرامت انســانی، ســجایای اخاقی 

و یکپارچگــی امــت اســامی اســت.
ــه  ــریفین را ب ــن ش ــارت حرمی ــا! زی باراله

ــردان. ــا بگ ــب  م ــرات نصی ــرات و م ک
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ماه فروماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمد

وعدٔه دیدار هر کسی به قیامت
لیلٔه اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی
آمده مجموع در ظال محمد

عرصٔه گیتی مجال همت او نیست
روز قیامت نگر مجال محمد

وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس
بو که قبولش کند بال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد
تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابد
نور نتابد مگر جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

پیش دو ابروی چون هال محمد
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد

سعدی

جز به دست و دل محمد نیست
حل و عقد خزانٔه اسرار

چون دلت پر ز نور احمد بود
به یقین دان که ایمنی از نار

خود به صورت نگر که آمنه بود
صدف دّر احمد مختار

سنایی

گزینم قرآن است و دین محّمد
همین بود ازیرا گزین محمد

یقینم که من هر ُدوان را بورزم
یقینم شود چون یقین محّمد

کلید بهشت و دلیل نعیم

حصار حصین چیست؟ دین محّمد
محّمد رسول خدای است زی ما

همین بود نقش نگین محّمد
ناصر خسرو

جاوید در متابعت مصطفی گریز
تا نور شرع او شودت پیر و مقتدا
خورشید خلد مهتر دنیا و آخرت

سلطان شرع خواجٔه کونین مصطفی
مفتی کل عالم و مهدی جزو جزو

در هر دو کون بر کل و بر جزو پادشا
چون آفتاب از فلک دین حق بتافت
تا هر دو کون پر شد از نور والضحا
اندر نظاره کردن مشک دو گیسوش
صد چشم شد گشاده ازین طارم دو تا

خورشید را از آن سبلی نیست در دو چشم
کو چشم را ز خاک درش ساخت توتیا

کس را نگشت معجزه جز در زمین پدید
او خاص بد به معجزه در ارض و در سما
گویند مه شکافت تو دانی که آن چه بود

گردون ترنج و دست ببرید از آن لقا
یک شب براق تاخت چو برق از رواق چرخ

از قدسیان خروش برآمد که مرحبا
در پیش او که غاشیه کش بود جبرئیل

هم انبیا پیاده دویدند و اصفیا
ای آفتاب مطلق و اصحاب تو نجوم

قد فاز بالهدایة منهم من اقتدا
عّطار

محّمد کآفرینش هست خاکش
هزاران آفرین بر جان پاکش
چراغ افروز چشم اهل بینش

طراز کارگاه آفرینش
ریاحین بخِش باغ صبحگاهی

کلید مخزن گنج الهی
نظامی

خاک بالین رسول الل همه ِحرز شفاست
حرز شافی بهرجاِن ناتوان آورده ام

گوهر دریای کاف و نون، محّمد کز ثناش
گوهر اندر کلک و دریا در بنان آورده ام

خاقانی

آن نور مبین که در جبین ما هست
وان ضوء یقین که در دِل آگاه است

این جملۀ نور بلکه نور همه نور
از نور محّمِد رسول الل است

مولوی

ای آفتاب گردون، تاری شو و متاب
کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب

آن آفتاب روشن شد جلوه گر که هست
ایمن ز انکساف و مبّرا ز احتجاب

شمس رسل، محّمد مرسل که در ازل
از ما سوی الل آمده ذات وی انتخاب

ملک الشعراء بهار

کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا
نیست دارالملک جز رخسار و زلف مصطفا

موی و رویش گر به صحرا نا وریدی مهر و لطف
کافری بی برگ ماندستی و ایمان بی نوا

نسخٔه جبر و قدر در شکل روی و موی اوست
این ز »واللیل« ت شود معلوم آن از »والضحا«
گر قسیم کفر و ایمان نیتی آن زلف و رخ

کی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشا
کی محمد: این جهان و آن جهانی نیستی

الجرم اینجا نداری صدر و آنجا متکا
رحمتت زان کرده اند این هر دو تا از گرد لعل
این جهان را سرمه بخشی آن جهان را توتیا

عالمی بیمار بودند اندرین خرگاه سبز
قاید هر یک وبال و سایق هر یک وبا

زان فرستادیمت اینجا تا ز روی عاطفت
عافیت را همچو استادان درآموزی شفا

سنایی

 پیامرب اسالم صلی اهلل علیه و سلم
در کالم شعرای فارسی زبان






